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फालेलुङ गाउँपाललकाको ब्याक-हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी काययलिलध, २०७९ 

प्रस्तावनााः 

फालेलुङ गाउँपाललका गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्मा रहकेो ब्र्ाक हो लोडरको लमतव्र्र्ी र प्रभावकारी 

ढङ्गले सञ्चालन गनय, रेखदखे तथा व्र्वस्थापन गनय तथा उक्त उपकरण स-शुल्क भाडामा वा अन्र् प्रर्ोजनका 

लालग उपलब्ध गराउन कार्यलवलध बनाई लाग ू गनय वाञ्छनीर् दलेखएकोले फालेलङु गाउँपाललका क्षेत्रको समग्र 

भौलतक पवूायधार लवकास कार्यक्रमहरु, संघसंस्था, नेपाल सरकारद्धारा सन्चाललत आर्ोजनाहरु, दात ृ लनकार्बाट 

सन्चाललत लबकास आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरु लगार्त लछमेकी गाउँपाललका तथा लजल्लाहरुमा समेत लनमायण 

हुने भौलतक पूवायधारका कार्यहरुमा माग भई आए अनसुार प्राथलमकताको आधारमा प्रर्ोगमा पठाउन तथा 

उपकरण सन्चालन  गनयका लालग र्स कार्ायलर्सँग रहेको ब्र्ाक-हो लोडर सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन गनय 

दहेार्का शतय बमोलजम गनय गराउने गरी फालेलुङ गाउँपाललका गाउँ कार्यपाललकाको लमलत २०७९/०८/१४ गतेको 

बैठकबाट स्वीकृत गरी कार्यलवलध कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइएको छ ।  

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ: 

(१) र्ो कार्यलवलधको नाम "फालेलुङ गाउँपाललकाको ब्र्ाक-हो लोडर सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन 

कार्यलवलध, २०७९" रहकेो छ । र्ो कार्यलवलध गाउँ कार्यपाललकाको बैठकबाट स्वीकृत भएको लमलतदलेख 

लाग ूहुनेछ ।  

२. पररभाषा: लवषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा :  

क) 'ऐन' भन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई सलझिन ुपदयछ ।  

ख) 'गाउँपाललका' भन्नाले फालेलङु गाउँपाललकालाई सझिन ु पदयछ । सो शब्दले आवश्र्क परेको 

अवस्थामा अन्र् गाउँपाललकालाई समेत जनाउनेछ । 

ग) 'गाउँ सभा' भन्नाले फालेलङु गाउँपाललकाको गाउँ सभालाई सझिन ुपदयछ ।  

घ) 'अध्यि' भन्नाले फालेलुङ गाउँपाललकाका  अध्र्क्षलाई सझिन ुपदयछ ।  

ङ) 'उपाध्यि' भन्नाले फालेलङु गाउँपाललकाका उपाध्र्क्षलाई सझिन ुपदयछ । 

च) 'गाउँ काययपाललका' भन्नाले फालेलुङ गाउँ कार्यपाललकालाई सझिन ुपदयछ ।  

छ) 'कायायलय' भन्नाले फालेलङु गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्लाई सझिन ुपदयछ ।  

ज) 'प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत' भन्नाले फालेलङु गाउँपाललका गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्का प्रमखु 

प्रशासकीर् अलधकृतलाई सझिन ुपदयछ ।  

ि) 'इलन्िलनयर' भन्नाले फालेलङु गाउँपाललकाका इलन्जलनर्रलाई सझिन ुपदयछ । सो शब्दले गाउँपाललकाले 

सेवा परामशय ललन सझिौता गरेको इलन्जलनर्रलाई समेत जनाउँदछ । 

ञ) 'प्रयोगकताय' भन्नाले ब्र्ाक हो लोडर ब्र्ाक हो लोडर सञ्चालनका लालग ललई जाने संघ, संस्था, व्र्लक्त 

वा सरकारी लनकार् सझिन ुपदयछ ।  

ट) 'भाडा' भन्नाले ब्र्ाक हो लोडर भाडामा उपलब्ध गराउन लनधायरण गररएको दररेटबाट हुन आउने 

रकमलाई सझिन ुपदयछ ।  
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ठ) 'लबल' भन्नाले ब्र्ाक हो लोडर सञ्चालन गरेको अपरेसन लगलसटको आधारमा कार्ायलर्ले भाडा 

वापतको रकम राजस्व खातामा जझमा गनयको लालग तर्ार गने भाडा महसलु सझबलन्ध लबललाई सझिनु 

पदयछ ।  

ड) 'अपरेटर' भन्नाले ब्र्ाक हो लोडर सञ्चालन गनयका लालग लनर्कु्त भएर खलटई जाने कमयचारीलाई सझिन ु

पदयछ ।  

ढ) 'मेलशन' भन्नाले ब्र्ाक-हो लोडर तथा अन्र् हलेभ मेलशन उपकरण समेतलाई सझिन ुपदयछ ।  

३. सञ्चालन लिलध:  

 (१) कार्ायलर्को कार्य वा अन्र् आकलस्मक कार्यहरु प्रर्ोग नभई ब्र्ाक हो लोडर खाली रहकेो अवस्थामा 

कार्ायलर्को काममा बाधा नपने गरी गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्ले तोके बमोलजमको भाडा ललई कुनै 

पलन व्र्लक्त वा संघ संस्थालाई भाडामा उपलब्ध गराउन सलकनेछ । सोको लालग सञ्चालक सलमलतबाट 

लनणयर् गराएर वा अनुमोदन गराउनपुनेछ ।  

(२) कुनै पलन व्र्लक्त, संघ संस्थालाई आवश्र्क परेको ब्र्ाक हो लोडर प्रर्ोगमा ल्र्ाउनका लालग दहेार्का 

प्रकृर्ा परुा पश्चात मात्र उक्त उपकरण उपलब्ध गराइनेछ ।  

(क) व्र्लक्त वा संस्थाबाट प्रर्ोगका लालग माग गररएको अवलधको लालग कार्ायलर्ले उपलब्ध गराउन 

सक्ने अवस्था भएमा अनुसुची-१ बमोलजमको ढाँचामा लनवेदन लदनपुनेछ ।  

(ख) माग लनवेदन उपर कार्ायलर्बाट उपलब्ध गराउने लनणयर् भएपश्चात तोलकएको भाडा दर बमोलजम 

प्रर्ोगकतायले प्रर्ोग गनय चाहकेो अवलधको लालग लाग्ने भाडा रकम अलग्रम गाउँ कार्यपाललकाको 

कार्ायलर्मा नगद ै बिुाई सोको आझदानी रलसद वा प्राईम बैंक शाखा कार्ायलर्मा फालेलुङ 

गाउँपाललकाको आन्तररक राजस्व खातामा रकम जझमा गरेको सक्कलै भौचर पेश गनुयपनेछ ।  

(ग) तोलकएको अलग्रम शुल्क बिुाए पश्चात अनुसूची-२ मा तोलकएको शतय बमोलजम अनुसूची-३ 

बलमलजमको मेलशन चलान/सझिौता फाराम बमोलजम करार सझिौता गनुयपनेछ ।  

(घ) लनवेदकले माग गररएको समर्भन्दा बढी समर्सझम कामकाज गनुय गराउन ु पने भएमा मेलशन 

अपरेटरले तत्काल कार्ायलर् प्रमखुलाई खबर गरी थप कार्य आदशे ललएर थप समर्को रकम अलग्रम 

जझमा गनय लगाएर मात्र मेलशन सञ्चालन गनुय पनेछ ।  

(ङ) मेलशन प्रर्ोग गरे बापत प्रलत घण्टा, प्रलत लसफ्ट, प्रलत लदनको शलु्क तोलकए   बमोलजम हुनेछ ।  

(च) मेलशन लफल्डमा खटाउँदा कार्ायलर् कझपाउण्डदलेख काम सझपन्न गरी पनु: कार्ायलर् लफताय 

भएसझमको लमटरको लहसाब गणना गरी लाग्ने शलु्क मेलशन प्रर्ोगकतायले बिुाउन ुपनेछ ।  

(छ) मेलशन खलटई गएको स्थानमा काम सझपन्न गरी कार्ायलर् लफताय भए पश्चात मेलशन अपरेटरले 

कामको लववरण सलहत लमटरको अद्यावलधक अलभलेख अनुसूची-४ बमोलजमको फाराममा भरी 

कार्ायलर् समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

(ज) गाउँपाललकाले आवश्र्कता र औलचत्र्ताको आधारमा लनलश्चत मेलशन समर्सझम कार्य गनय मेलशन 

सोिै उपलब्ध गराउन सक्नेछ । उक्त कामको लववरण समेत अनुसूची-५ बमोलजम अलभलेखवद्ध 

गनुयपनेछ ।  
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(ि) मेलशन प्रर्ोग गरी तोलकएको समर्भन्दा अगावै काम सझपन्न भई प्रर्ोगकतायको धरौटी रकम सलञ्चत 

रहकेो खण्डमा कार्ायलर् प्रमुखको आदशेको आधारमा सलञ्चत समर् वापत हुन आउने रकम काब ु

बालहरको पररलस्थलत बाहके प्रर्ोगकतायले माग गरेको पन्र लदन लभत्र चेकद्धारा लफताय गनुयपनेछ ।  

४.  इन्धन तथा ममयत सम्बन्धी व्यिस्था:  

(क) मेलशन अपरेटरले इन्धन तथा ललुिकेन्ट माग गदाय कार्ायलर्ले लनधायरण गरेको फाराम स्वीकृत गराएर मात्र   

भनुयपनेछ । इन्धन तथा ललुिकेन्ट खपतको अद्यावलधक लववरण मेलशन अपरेटरले तर्ार गरी इलन्जलनर्रको 

लसफाररसमा कार्ायलर् प्रमखु समक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

(ख) इन्धन तथा ललुिकेन्ट र ममयत सझबन्धी सझपणूय कार्यको लवस्ततृ लगत गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्  

लजन्सी शाखामा अद्यावलधक गरी रालखनेछ । 

(ग) मेलशन लबग्रीएमा लबग्रीएको लललखत जानकारी मेलशन अपरेटरले कार्ायलर्लाई गराउनु पनेछ । 

कार्ायलर्बाट वकय सपमा चेकजाँच गराई ममयत गनुयपने कार्यको लवस्ततृ लववरण माग गरी स्वीकृत भए 

पश्चात मात्र ममयत सझभार कार्य गररनेछ ।  

(घ) ममयत सझभारको कार्य गदाय गराउँदा मेलशन अपरेटर वा इलन्जलनर्र वा लजन्सी शाखाको प्रलतलनलध 

वकय सपमा रहनपुनेछ ।  

५. सञ्चालन शुल्क:  

(१) गाउँपाललकाले आफ्नो आलथयक ऐनमा उल्लेख गरी पाररत गरेर सञ्चालन शलु्क तोक्नेछ । त्र्सो नभएको 

खण्डमा गाउँपाललकाले बालषयक स्थानीर् दररेट पलन सञ्चालन शलु्क तोक्न सक्नेछ ।  

(२) कुनै व्र्लक्त वा संघ संस्थाबाट र्ालन्त्रक उपकरण माग भई आएमा उपदफा (१) उल्लेख भएको व्र्वस्था 

लाग ू नहुन्जेल सझमका लालग स्थानीर् न्र्नूतम दररेट लनधायरण सलमलतले तोकेको शलु्क नगद ै वा 

तोलकएको बैंक खातामा अलग्रम बिुाउन ुपनेछ ।  

६. कमयचारी व्यिस्था  

(क) ब्र्ाक हो लोडर सञ्चालनका लालग १ जना अपरेटर र आवश्र्क परेमा सहर्ोगी १ जना स्थानीर् 

सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोलजम करार सेवामा लनर्कु्त गररनेछ ।  

(ख) करार सेवामा लनर्कु्त कमयचारीको सेवा सलुवधा सझबन्धी व्र्वस्था करार सझिौतामा उल्लेख भए 

बमोलजम हुनेछ ।  

(ग) मेलशन खलटई गएको स्थानमा काम सझपन्न गरर कार्ायलर्मा लफताय भए पश्चात अपरेटरले कामको लववरण 

सलहत माईल लमटरको अद्यावलधक अलभलेख तोलकएको शाखा प्रमखु समक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

७. ब्याक-हो लोडर सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सलमलत: 

(१) गाउँ कार्यपाललकाका ब्र्ाक-हो लोडरहरुको सञ्चालन तथा व्र्वस्थापनका लालग नीलतगत तथा 

लनदशेनात्मक व्र्वस्थाका लालग तपलशल बलमलजमको सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन सलमलत रहनेछ ।  

(क) अध्र्क्ष                                            - संर्ोजक  

(ख) प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत                           - सदस्र्  

  (ग) इलन्जलनर्र                                                  - सदस्र्  
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(घ) र्ोजना शाखा प्रमुख                                     - सदस्र्  

(ङ) खररद व्र्वस्थापन तथा लजन्सी उपशाखा/फाँट प्रमुख          - सदस्र्-सलचव 

८. ब्याक-हो लोडर सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार,  

(१) ब्याक-हो लोडरको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार तपलसल 

बमोलिम हुनेछ ।  

(क) ब्र्ाक-हो लोडरको सञ्चालन सझबन्धी र्स कार्यलवलध बमोलजम सञ्चालन गनुयपनेछ ।  

(ख)  ब्र्ाक-हो लोडर अपरेटर र अपरेटर सहर्ोगीको कार्यको कार्य लववरण बनाई खटाईएको अलभलेख 

राख्नपुनेछ ।  

(ग) ब्र्ाक-हो लोडर माग लनवेदन अनसुार उपर्कु्त भए नभएको हरेी बलुि खटाई पठाउने ।  

(घ) ब्र्ाक-हो लोडरबाट प्राप्त आझदानीको लहसाब चसु्त दरुुस्त राख्ने ।  

(ङ) सझबलन्धत शाखासँग समन्वर् गरी लोडरको ममयत सझभारको अवस्थाका बारेमा अलभलेख राख्ने ।  

(च) ब्र्ाक-हो लोडरबाट भएका कामको सलमक्षा गने 

(छ)  कझतीमा मालसक एक पटक बैठक बसी ब्र्ाक-हो लोडरबाट भएको कामको गलतलवलध, गनुयपने 

कामको कुनै लववरण लगार्त गाउँ कार्यपाललकाले माग गरेका लववरण पेश गनुयपने ।  

(ज) अन्र् तोलकएको कार्य गने ।  

९. यसै बमोलिम मालनने: 

(१) र्स कार्यलवलध जारी हुनभुन्दा पलहले भएका कामकारबाहीहरु र्सै कार्यलवलध बमोलजम भएको मालननेछ । 

बाँकी बक्र्ौता वा लहसाब लकताब गनय बाँकी रहकेो भए र्स कार्यलवलध भन्दा न्र्नू हुन ेगरी लहसाब लमलान 

गनय पाइने छैन। 

१०. लिलिध:  

(क) गाउँपाललकामा रहकेा ब्र्ाक हो लोडरहरु कार्ायलर् प्रमखुको पणूय लनर्न्त्रणमा रहनेछन ् । ब्र्ाक हो 

लोडरहरु चकु्त दरुुस्त राखी ममयत सझभार गनय पदालधकारी र कमयचारी सबैको दालर्त्व हुनेछ ।  

(ख)  ब्र्ाक हो लोडरको माइल लमटर लगार्तका आधारभतू कार्य तथा सो सँग सझबलन्धत जानकारी 

अद्यावलधक राख्ने दालर्त्व मेलशन अपरेटरको हुनेछ ।  

(ग) मेलशन लफल्डमा खटाउने वा नखटाउने लवषर्मा आवश्र्क परेको खण्डमा अपरेटर र इलन्जलनर्रको रार् 

ललन सलकनेछ । साथै मेलशन खलटएर कार्य गरेको कामको लागत अनमुान तथा कार्यसझपन्न प्रगलत 

प्रलतवेदन तर्ार गरर पेश गनुयपदयछ ।  

(घ) र्स कार्यलवलधमा समर्ानुकुल आवश्र्क संशोधन वा थपघट गनुयपने भएमा सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन 

सलमलतको रार् समेतको आधारमा गाउँ कार्यपाललकाले थपघट वा संशोधन गनय सक्नेछ ।  
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अनुसूची-१ 

(दफा ३ को उपदफा २ (ख) सँग सझबलन्धत) 

                               लमलत: २०७...../……./…….. 

श्रीमान प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत ज्र् ु 

फालेलुङ गाउँपाललका, 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्,  

थोलक्लझबा, पाँचथर ।  

 

                                   लबषर्:- ब्र्ाक हो लोडर उपलब्ध गराइलदन ुहुन ।  

 

पस्ततु लबषर्मा ................................ गाउँपाललका वडा नं. ......................................... स्थार्ी ठेगाना 

भएको म/हामी .............................................................. लाई ...................................................... 

कार्यको लालग तहाँ कार्ायलर्को .................................................... भाडामा ललनपुने भएकोले 

............................ घण्टा/लदन/लिप/मलहनाको लालग तहाँ कार्ायलर्को लनर्मानसुार उक्त हभेी इलक्वपमेन्ट 

भाडामा उपलब्ध गराइलदन ुहुन आवश्र्क कागजात सलहत र्ो लनवेदन पेश गरेको छु/छौं ।  

 

संलग्न कागिातहरु:  

१.  

२. 

३.  

४.  

                                                                      लनवेदक 

 

क्र. सं. नाम, थर  ठेगाना नागररकता नं.  हस्ताक्षर कैलफर्त 

१      

२      

३      
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अनुसूची २  

(दफा ३ को उपदफा २ (ग) सँग सझबलन्धत) 

शतयहरु  

 

फालेलुङ गाउँपाललकामा रहकेो हभेी इक्वीपमेन्ट लगार्तका र्ालन्त्रक उपकरण भाडामा ललने लदने दबैु पक्षले दहेार् 

बमोलजमको शतयनामाहरु पालना गनुयपनेछ ।  

शतयहरु: 

१. र्ालन्त्रक उपकरणहरुको प्रर्ोग गदाय अलधकार प्राप्त अलधकारीको स्वीकृलत लबना पाइने छैन ।  

२. र्ालन्त्रक उपकरण प्रर्ोगका बखत अपरेटर, सहर्ोगी तथा दोस्रो पक्षले उपकरणको लमटर तथा समर् 

अलभलेखबद्ध गरी दरुुस्त राख्नुपनेछ ।  

३. इलक्वपमेन्ट प्रर्ोग गदाय अपरेटर तथा सहर्ोगी गाउँ कार्यपाललकाले तोकेको व्र्लक्त मातै्र प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

गाउँपाललकाले अपरेटर तथा सहर्ोगी उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा मात्र गाउँपाललकाले अन्र् अपरेटर 

वा सहर्ोगीद्धारा उपकरण सञ्चालन गरी कार्य गने अनमुलत प्रदान गनेछ ।  

४. र्ालन्त्रक उपकरण भाडामा पठाएको बखत साइट लबलग्रएमा वा नालसएमा वा कुनै लकलसमको हालन/नोक्सानी 

भएमा भाडामा ललने पक्ष लजझमेवार हुनेछ ।  

५. दवैी प्रकोप वा अन्र् कुनै दघुयटनाबाट र्ालन्त्रक उपकरण क्षलत भएमा तेस्रो पक्ष लबमा तथा अन्र् काननुहरुमा 

भएको व्र्वस्था बमोलजम हुनेछ ।  

६. गाउँपाललकामा रहकेा सवारी साधन तथा र्ालन्त्रक उपकरणहरू कार्ायलर् प्रमखुको पणूय लनर्न्त्रणमा रहनेछन ्। 

सवारी साधन तथा र्ालन्त्रक उपकरणहरु चसु्त दरुुस्त राखी ममयत सझभार गनय पदालधकारी र कमयचारी सबैको 

दालर्त्व हुनेछ ।  

७. र्ालन्त्रक उपकरणको माइल लमटर आधारभतू कार्य अद्यावलधक राख्ने दालर्त्व मेलशन अपरेटर र चालकको 

हुनेछ ।  

८. उपकरण लफल्डमा खटाउने वा नखटाउने लसफाररस अपरेटर र इलन्जलनर्रको हुनेछ ।  

९. र्समा उल्लेख भए बाहकेका अन्र् कुराहरु प्रचललत काननु बमोलजम हुनेछन ्।                                                                 
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अनुसूची ३ 

(दफा ३ को उपदफा २ (ग) सँग सझबलन्धत) 

 

सझिौता पत्र 

फाललेङु गाउँपाललका (र्सपलछ पलहलो पक्ष भलनने) र ......................... लजल्ला .................................. गाउँपाललका वडा 

नं. ............... स्थार्ी ठेगाना भएका श्री .........................................................     (र्सपलछ दोस्रो पक्ष भलनने) बीच लमलत 

................................. गतेका लदन फाललेङु गाउँपाललकाको  ................................................  भाडामा ललनका लालग 

दहेार्का शतयका अधीनमा रही पलहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई सेवा उपलब्ध गराउन मन्जरु भई र्ो सझिौता गरी एक - एक प्रलत 

आपसमा बुिी ललर्ौं लदर्ौं ।    

शतयहरु: 

९. र्ो सझिौता लमलत .................. दलेख ....................सझम लाग ूहुनेछ । आपसी सझिौता र आवश्र्कता बमोलजम सझिौता 

अवलध थप हनु सक्नछे ।  

१०. सझिौता लाग ू भएको लमलत दलेख पलहले पक्षल े दोस्रो पक्षलाई ...................... उपकरण लमलत .................. दलेख 

....................सझम ........ अवलधका लालग उपलब्ध गराउनुपनेछ ।  

११. पलहले पक्षले दोस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराएको सेवा वापत एकमषु्ट पाउने रकम रु ................................. /- ( अक्षरेपी 

................................................................... ) हुनछे । उक्त रकममा थपघट हुन ेछैन ।  

१२. सेवा सझबन्धी प्रचललत काननूमा व्र्वस्था भएका आचरण सझबन्धी कुराहरु सावयजालनक खररद ऐन, २०६३, सावयजलनक 

खररद लनर्मावली, २०६४ मा व्र्वस्था भए अनुसारका आचरण सझबन्धी कुराहरु दबैु पक्षल ेपालना गनुयपनेछ ।  

१३. इन्धन वापतको रकम .....................का दरल ेर चालकको भत्ता .............को दरले पक्षल ेनै व्र्होनुय पनेछ ।  

१४. भकु्तानीको तररका: सझिौता अनुसारको रकमको न्र्नुतम ५० प्रलतशत रकम अलग्रम रुपमा दोस्रो पक्षल ेगाउँपाललकाको बैंक 

खातामा वा नगद जझमा गनुयपनछे ।  

१५. रू १०,०००।-(दश हजार) सझमको ममयत सझभार ....................... पक्षल े र सो भन्दा मालथको ममयत सझभार खचय 

................................ पक्षल ेव्र्होनछे ।  

१६. सझिौता अनुसारको रकम तोलकएको अवलधलभत्र भकु्तानी नभएमा स्मिौता अनुसारको रकम असलु उपर गरी सझिौता 

रकमको ५० प्रलतशत सझम थप जररवाना लाग्नछे ।  

१८. अन्र् केही भए खलुाउने:  

पलहलो पक्षको तफय बाट दोस्रो पक्षको तफय बाट 

नाम, थर :-  नाम, थर :- 

पद :-  पद :- 

कार्ायलर्:  संस्था/फमय/कझपनीको नाम:  

साक्षीहरु 

१. 

२. 

३. 

 

 इलत सझबत.................... साल............. मलहना ................ गत ेरोज...................... शभुम ्!                         
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अनुसूची-४ 

(दफा ३ को उपदफा २ (छ) सँग सझबलन्धत) 

 

भाडामा सझिौता भए कार्ायलर्बाट छुटे दलेख कार्य क्षेत्रबाट फकय दासझम ब्र्ाक हो लोडर चलेको लमटर बकु 

 

क्र.सं. कामको 

लििरण 

लमलत मेलशन चलेको अिलध लमटर रेकडय लक.लम. कैलफयत 

दलेख सझम दलेख सझम 

१         

२         

३         
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                                                                 अनुसूची-५ 

(दफा ३ को उपदफा २ (ज) सँग सझबलन्धत) 

 

कार्ायलर्को लनणयर्ानसुार लवशेष पररस्थलतको कार्यकालालग कार्ायलर्बाट छुटे दलेख कार्य क्षेत्राबाट फकय दासझम 

ब्र्ाक हो लोडर चलेको लमटर बकु 

 

क्र.सं. कामको 

लििरण 

लमलत मेलशन चलेको अिलध  लमटर रेकडय लक.लम. कैलफयत 

दलेख सझम दलेख सझम 

१         

२         

३         

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

आज्ञाले, 

डझबर बहादरु आङदझेबे 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 


