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यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बरधी काययन्त्िन्त्ध, २०७५ 

नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७५/१२/०३ 

प्रिाणित लिलतिः २०७५/१२/०७ 

 

आठविसकोट नगर कार्यपाविकाको कार्ायिर्मा रहकेा र्ावरिक उपकरण तथा साधनहरुको वमतव्र्र्ी र प्रभािकारी 

ढङ्गिे सञ्चािन गनय, रेखदेख तथा व्र्िस्थापन गनय तथा उक्त उपकरणहरु स-शलु्क भाडामा िा अरर् प्रर्ोजनका िावग 

उपिब्ध गराउन कार्यविवध िनाई िाग ूगनय िाञ्छनीर् देवखएकोिे, 

आठविसकोट नगरपाविका के्षिको समग्र भौवतक पिूायधार विकास िगार्त वछमकेी नगरपाविका, नगरपाविका तथा 

वजल्िाहरुमा समते वनमायण हुने भौवतक पिूायधारका कार्यहरुमा सशलु्क प्रर्ोग गनयका िावग र्स कार्ायिर्सँग रहकेो 

यान्त्रिक उपकरणहरुको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका िावग देहार्का शतय, िरदेजमा रही सञ्चािन तथा 

व्र्िस्थापन गने गराउन ेगरी आठन्त्िसकोट नगर काययपान्त्लकाको  वमवत २०७५।१२।०३ को िैठकिाट स्िीकृत गरी र्ो 

कार्यविवध कार्ायरिर्नमा ल्र्ाइएको छ।  

1. संन्त्िप्त नाम र प्रारम्भः 

 (१) र्ो कार्यविवधको नाम "यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन तथा व्यिस्थापन काययन्त्िन्त्ध, 

२०७४" रहकेो छ ।  

 (२) र्ो कार्यविवध नगर कार्यपाविकाको िैठकिाट स्िीकृत भएको वमवतदेवख िाग ूहुनेछ ।  

2. पररभाषाः विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमााः 

अ) ऐन भरनािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाई सम्झन ुपदयछ ।  

आ) न्त्नयमािली भरनािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन िमोवजम िनेको वनर्माििीिाई सम्झन ुपदयछ।  

इ) नगरपान्त्लका भरनािे आठविसकोट नगरपाविकािाई सम्झन ु पदयछ । सो शब्दिे आिश्र्क परेको 

अिस्थामा अरर् नगरपाविकािाई समते जनाउनेछ ।  

ई) नगरसभा भरनािे आठविसकोट नगर सभािाई सम्झन ुपदयछ ।  

उ) प्रमुख भरनािे आठविसकोट नगरपाविकाका प्रमखुिाई सम्झन ुपदयछ ।  

ऊ) उपप्रमुख भरनािे आठविसकोट नगरपाविकाका उपप्रमखुिाई सम्झन ुपदयछ ।  

ऋ) नगर काययपान्त्लका भरनािे आठविसकोट नगर कार्यपाविकािाई सम्झन ुपदयछ । 

ऌ) प्रमुख प्रशासकीय अन्त्धकृत भरनािे आठविसकोट नगर कार्यपाविकाको कार्ायिर्का प्रमखु 

प्रशासकीर् अवधकृतिाई सम्झन ुपदयछ । 

ऍ) इन्त्रिन्त्नयर भरनािे आठविसकोट नगरपाविकाका इवरजवनर्रिाई सम्झन ु पदयछ । सो शब्दिे 

नगरपाविकािे सेिा परामशय विन सम्झौता गरेको इवरजवनर्रिाई समते जनाउँदछ ।  

ऎ) कायायलय भरनािे आठविसकोट नगर कार्यपाविकाको कार्ायिर्िाई सम्झन ुपदयछ । 

ए) प्रयोगकताय भरनािे र्ावरिक उपकरण सञ्चािनका िावग विई जाने सघं, संस्था, व्र्वक्त िा सरकारी 

वनकार् सम्झन ुपदयछ । 
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ऐ) भाडा भरनािे र्ावरिक उपकरणहरु भाडामा उपिब्ध गराउन वनधायरण गररएको दर रेटिाट हनु आउन े

रकमिाई सम्झन ुपदयछ । 

ऑ) न्त्बल भरनािे र्ावरिक उपकरण सञ्चािन गरेको अपरेसन िगसीटको आधारमा कार्ायिर्िे भाडा 

िापतको रकम राजस्ि खातामा जम्मा गनयको िावग तर्ार गने भाडा महसिु विििाई सम्झन ुपदयछ ।  

ऒ) अपरेटर भरनािे र्ावरिक उपकरण सञ्चािन गनय खवटई जान ेकमयचारीिाई सम्झन ुपदयछ ।  

3. उदे्दश्यः 

आठविसकोट नगर कार्यपाविकाको कार्ायिर्िाट सञ्चािन गररन े भौवतक विकास कार्यक्रमहरु, स्थानीर् 

नगरपाविकािासी, संघसंस्था, नपेाि सरकारद्वारा सञ्चावित विकास आर्ोजनाहरु, दात ृ वनकार्िाट सञ्चािन हनुे 

विकास आर्ोजनाहरु तथा वछमकेी नगरपाविका, नगरपाविकाहरुका विकास कार्यक्रमहरुमा समते माग भई आए अनसुार 

प्राथवमकताका आधारमा प्रर्ोगमा पठाउन तथा उपकरण सञ्चािन विवधमा एकरुपता र सरिता ल्र्ाउन ुर्ो कार्यविवधको 

प्रमखु उद्दशे्र् रहकेो छ ।  

4. सञ्चालन न्त्िन्त्धः 

  (१) कार्ायिर्को कार्य िा अरर् आकवस्मक कार्यहरुमा प्रर्ोग नभई र्ावरिक उपकरणहरु खािी रहेको 

अिस्थामा कार्ायिर्को काममा िाधा नपन ेगरी सञ्चािक सवमवतको वसफाररशमा नगर कार्यपाविकािे तोके िमोवजमको 

भाडा विई कुनै पवन व्र्वक्त िा संघ संस्थािाई र्ावरिक उपकरणहरु भाडामा उपिब्ध गराउन सवकनेछ ।  

(२) कुनै पवन व्र्वक्त, सघं संस्थािाई आिश्र्क परेको उपकरण प्रर्ोगमा ल्र्ाउनका िावग देहार्का प्रकृर्ा परूा भए पश्चात 

माि उक्त उपकरण उपिब्ध गराइनेछ ।  

(1) व्र्वक्त िा संस्थािाट प्रर्ोगका िावग माग गररएको अिवधको िावग कार्ायिर्िे उपिब्ध गराउन सक्न ेअिस्था 

भएमा अनुसचूी १ िमोवजमको ढाँचामा वनिेदन वदन ुपनेछ ।  

(2) माग वनिेदन उपर कार्ायिर्िाट उपिब्ध गराउने वनणयर् भएपश्चात तोवकएको भाडा दर िमोवजम प्रर्ोगकतायिे 

प्रर्ोग गनय चाहकेो अिवधको िावग िाग्ने भाडा रकम अवग्रम नगर कार्यपाविकाको कार्ायिर्मा नगदै िझुाई 

सोको आम्दानी रवसद िा सञे्चरुी कमवसयर्ि िैंक शाखा कार्ायिर् रुकुम (पवश्चम) वस्थत आठविसकोट 

नगरपाविकाको नाममा रहकेो धरौटी खाता नं. 0920000004GE मा रकम जम्मा गरेको सक्किै भौचर पशे 

गनुयपनेछ ।  

(3) तोवकएको अवग्रम शलु्क िझुाए पश्चात अनुसचूी २ मा तोवकएको शतयनामा िमोवजम अनुसूची ३ िमोवजमको 

मवेशन चिान/सम्झौता फाराम िमोवजम करार सम्झौता गनुयपनछे ।  

(4) वनिदेकिे माग गररएको समर्भरदा िढी समर्सम्म कामकाज गनुय गराउन ुपने भएमा मवेशन अपरेटरिे तत्काि 

कार्ायिर् प्रमखुिाई खिर गरी थप कार्य आदेश विएर थप समर्को रकम अवग्रम जम्मा गनय िगाएर माि मवेशन 

सञ्चािन गनुय पनेछ ।  

(5) मवेशन प्रर्ोग गरे िापत प्रवत घण्टा, प्रवत वसफ्ट, प्रवत वदनको शलु्क वनधायरण अनुसचूी ४  मा तोवकए िमोवजम 

हुनेछ ।  
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(6) मवेशन वफल्डमा खटाउँदा कार्ायिर् कम्पाउण्डदवेख काम सम्परन गरी पनुाः कार्ायिर् वफताय भएसम्मको वमटरको 

वहसाि गणना गरी िाग्ने शलु्क मवेशन प्रर्ोगकतायिे िझुाउन ुपनेछ ।  

(7) मवेशन खवटगएको स्थानमा काम सम्परन गरी कार्ायिर् वफताय भए पश्चात मवेशन अपरेटरिे कामको वििरण सवहत 

वमटरको अद्यािवधक अवभिेख अनुसूची ५ िमोवजमको फाराममा भरी कार्ायिर् समक्ष पेश गनुय पनछे ।  

(8) नगरपाविकािे आिश्र्कता र औवचत्र्ताको आधारमा वनवश्चत समर्सम्म कार्य गनय मवेशन सोझै उपिब्ध गराउन 

सक्नेछ । उक्त कामको वििरण समते अनुसचूी ६ िमोवजम अवभिेखिद्ध गनुयपनेछ ।  

(9) मवेशन प्रर्ोग गरी तोवकएको समर्भरदा अगािै काम सम्परन भई प्रर्ोगकतायको धरौटी रकम सवञ्चत रहेको 

खण्डमा कार्ायिर् प्रमखुको आदेशको आधारमा सवञ्चत समर् िापत हनु आउने रकम काि ुिावहरको पररवस्थवत 

िाहके माग गरेको एक हप्तावभि चेकद्वारा वफताय गनुयपनेछ ।  

5. इरधन तथा ममयत सम्बरधी व्यिस्थाः 

(10) मवेसन अपरेटरिे इरधन तथा िवुिकेरट माग गदाय कार्ायिर्िे वनधायरण गरेको फाराम स्िीकृत गराएर माि भनुयपनेछ 

। इरधन तथा िवुिकेरट खपतको अद्यािवधक वििरण मवेशन अपरेटरिे तर्ार गरी इवरजवनर्रको वसफाररशमा 

कार्ायिर् प्रमखु समक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

(11) इरधन तथा िवुिकेरट र ममयत सम्िरधी सम्पणूय कार्यको विस्ततृ िगत नगर कार्यपाविकाको कार्ायिर्को वजरसी 

शाखामा अद्यािवधक गरी रावखनेछ ।  

(12) मवेशन विवग्रएमा विवग्रएको विवखत जानकारी मवेशन अपरेटरिे कार्ायिर्िाई गराउन ु पनेछ । कार्ायिर्िाट 

िकय सपमा चकेजाचँ गराई ममयत गनुयपने कार्यको विस्ततृ वििरण माग गरी स्िीकृत भएपश्चात माि ममयत सम्भार 

कार्य गररनेछ ।  

(13) ममयत सम्भारको कार्य गदाय गराउँदा मवेशन अपरेटर िा इवरजवनर्र िा वजरसी शाखाको प्रवतवनवध िकय सपमा 

रहनपुनेछ ।  

 

6. सञ्चालन शुल्क 

कुन ैव्र्वक्त िा संघ संस्थािाट र्ावरिक उपकरण माग भई आएमा अनसुचूी ४ िमोवजमको शलु्क नगद ैिा तोवकएको िैंक 

खातामा अवग्रम िझुाउन ुपनेछ ।  

 

7. कमयचारी व्यिस्था 

(14) ब्र्ाक हो िोडर सञ्चािनका िावग १ जना अपरेटर र आिश्र्क परेमा सहर्ोगी १ जना काननू िमोवजम करार 

सेिामा वनर्कु्त गररनेछ ।  

(15) विपर िक सञ्चािनका िावग १ जना चािक र आिश्र्कतानसुार एक जना सहर्ोगी काननू िमोवजम करार 

सेिामा वनर्कु्त गररनेछ ।  

(16) करारमा वनर्कु्त कमयचारीको सेिा सवुिका करार सम्झौतामा उल्िेख भए िमोवजम हनुेछ ।  

 

8. सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सन्त्मन्त्त 
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नगर कार्यपाविकाका र्ावरिक उपकरणहरुको सञ्चािन तथा व्र्िस्थापनका िावग नीवतगत तथा वनदशेनात्मक 

व्र्िस्थाका िावग तपवसि िमोवजमको सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन सवमवत रहनेछ ।  

 प्रमखु प्रशासकीर् अवधकृत - संर्ोजक 

 इवरजवनर्र   - सदस्र् 

 वजरसी शाखा प्रमखु  - सदस्र् 

9. यसै बमोन्त्िम मान्त्नने 

(१) र्स कार्यविवध जारी हनुभुरदा पवहिे भएका कामकारिाहीहरु र्सै कार्यविवध िमोवजम भएको मावननेछ । िक्र्ौता िा 

वहसाि वकताि गनय िाकँी रहकेो भए र्स कार्यविवधभरदा रर्नू हुने गरी वहसाि वमिान गनय पाइने छैन ।  

10. न्त्िन्त्िध  

(17) नगरपाविकामा रहकेा सिारी साधन तथा र्ावरिक उपकरणहरु कार्ायिर् प्रमखुको पणूय वनर्रिणमा रहनेछन ् । 

सिारी साधन तथा र्ावरिक उपकरणहरु चसु्त दरुुस्त राखी ममयत सम्भार गनुय पदावधकारी, र कमयचारी सिैको 

दावर्त्ि हनुेछ ।  

(18) र्ावरिक उपकरणको माइि वमटर आधारभतू कार्य अद्यािवधक राख्ने दावर्त्ि मवेशन अपरेटर र चािकको हनुेछ ।  

(19) उपकरण वफल्डमा खटाउने िा नखटाउने वसफाररश चािक/अपरेटर र इवरजवनर्रको हनुेछ।  

(20) र्स कार्यविवधमा समर्ानकुुि आिश्र्क संशोधन िा थपघट गनुयपने भएमा सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन सवमवतको 

रार् िमोवजम नगर कार्यपाविकािे थपघट िा संशोधन गनय सक्नेछ ।  
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अनुसूची १ 

(दफा ४ सँग सम्बरधीत) 

वमवताः २०७…../……/….. 

श्रीमान प्रमखु प्रशासकीर् अवधकृत ज्र्,ू 

आठविसकोट नगर कार्यपाविकाको कार्ायिर्, रुकुम (पवश्चम) 

 

न्त्िषयः- ब्याकहू लोडर/न्त्िप्पर िक उपलब्ध गराइन्त्दनु हुन ।  

उपर्ुयक्त विषर्मा …………….. नगरपाविका/नगरपाविका िडा नं. …., …………….. स्थार्ी ठेगाना भएको म/हामी 

…………………..………………………… िाई ……………………………………… कार्यको िावग तहाँ 

कार्ायिर्को ………………………….. भाडामा विनपुने भएकोिे …………….. घण्टा/वदन/विप/मवहनाको िावग तहाँ 

कार्ायिर्को वनर्मानसुार उक्त वनमायण सामाग्री (ब्र्ाकहू िोडर/विप्पर िक) भाडामा उपिब्ध गराइवदनु हनु आिश्र्क कागजात सवहत र्ो 

वनिदने पेश गरेको छु/छौं ।  

संलग्न कागिातहरुः 

१. 

२. 

३. 

४. 

वनिेदक 

क्र.स.ं नाम, थर ठेगाना नागररकता नं. हस्ताक्षर कैवफर्त 

१      

२      

३      
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अनुसूची २ 

(दफा ४ सँग सम्बरधीत) 

शतयहरु 

 

आठविसकोट नगरपाविकामा रहकेो हभेी इक्िीपमेरट िगार्तका र्ावरिक उपकरण भाडामा विने वदने दिुै पक्षिे देहार् िमोवजमको 

शतयनामाहरु पािना गनुयपनेछ ।  

 

शतयहरुः 

1. र्ावरिक उपकरणहरुको प्रर्ोग गदाय अवधकार प्राप्त अवधकारीको स्िीकृवत विना प्रर्ोग गनय पाइने छैन् ।  

2. र्ावरिक उपकरण प्रर्ोगका िखत चािक, सहचािक तथा दोस्रो पक्षिे उपकरणको वमटर तथा समर् अवभिेखिद्ध गरी दरुुष्ट 

राख्नपुनेछ ।  

3. इवक्िपमेरट प्रर्ोग गदाय चािक तथा सहचािक नगर कार्यपाविकािे तोकेको व्र्वक्त मािै प्रर्ोग गनुयपनेछ ।  

4. र्ावरिक उपकरण भाडामा पठाएको िखत साइडमा विवग्रएमा नावसएमा भाडामा विने पक्ष वजम्मेिार हनेुछ ।  

5. दिैी प्रकोप िा अरर् कुनै दघूयटनािाट र्ावरिक उपकरण क्षवत भएमा तेस्रो पक्ष विमा तथा अरर् कानुनहरुमा भएको व्र्िस्था 

िमोवजम हनेुछ ।  

6. नगरपाविकामा रहकेा सिारी साधन तथा र्ावरिक उपकरणहरु कार्ायिर् प्रमखुको पणूय वनर्रिणमा रहनेछन ्। सिारी साधन तथा 

र्ावरिक उपकरणहरु चसु्त दरुुस्त राखी ममयत सम्भार गनुय पदावधकारी, र कमयचारी सिैको दावर्त्ि हनेुछ ।  

7. र्ावरिक उपकरणको माइि वमटर आधारभतू कार्य अद्यािवधक राख्ने दावर्त्ि मेवशन अपरेटर र चािकको हनेुछ ।  

8. उपकरण वफल्डमा खटाउने िा नखटाउने वसफाररश चािक/अपरेटर र इवरजवनर्रको हनेुछ।  
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अनुसूची ३ 

(दफा ४ सँग सम्बरधीत) 

सम्झौता पि 

 

आठविसकोट नगरपाविका (र्सपवछ पवहिो पक्ष भवनने) र ………………. वजल्िा ……………………… नगर/नगर पाविका 

िडा नं. …… स्थार्ी ठेगाना भएका श्री ………………………………………. (र्सपवछ दोस्रो पक्ष भवनने) िीच वमवत 

…………………………………. गतेका वदन आठविसकोट नगरपाविकाको …………………… भाडामा विनका िावग 

दहेार्का शतयका अधीनमा रही पवहिो पक्षिे दोस्रो पक्षिाई सिेा उपिब्ध गराउन मरजरु भई र्ो सम्झौता गरी एक-एक प्रवत आपसमा िझुी 

विर्ौं वदर्ौं ।  

शतयहरुः 

9. र्ो सम्झौता वमवत ………………… दवेख ………………. सम्म िाग ूहनेुछ ।  आपसी सम्झौता र आिश्र्कता िमोवजम 

सम्झौता अिवध थप हनु सक्नेछ ।  

10. सम्झौता िाग ू भएको वमवतदवेख पवहिो पक्षिे दोस्रो पक्षिाई …………………………. उपकरण वमवत 

………………… दवेख ………………. सम्म ……………………. अिवधका िावग उपिब्ध गराउनपुनेछ ।  

11. पवहिो पक्षिे दोस्रो पक्षिाई उपिब्ध गराएको सिेा िापत एकमषु्ट पाउने रकम रु. ………………/- (अक्षेरुपी 

…………………………………………..) हुनेछ । उक्त रकममा थपघट हनेु छैन ।  

12. सिेा सम्िरधी प्रचवित काननूमा व्र्िस्था भएका आचरण सम्िरधी कुराहरु साियजवनक खररद ऐन, २०६३ एिं वनर्माििी, 

२०६४ र सिेा करार वनदवेशका, २०५९ मा व्र्िस्था भए अनुसारका आचरण सम्िरधी कुराहरु दिुै पक्षिे पािना गनुयपनेछ ।  

13. इरधन िापतको रकम ………………………………… का दरिे चािकको भत्ता ………………….. पक्षिे नै व्र्होनुय 

पनेछ ।  

14. भकु्तानीको तररकााः सम्झौता अनसुार रकम अवग्रम दोस्रो पक्षिे रर्नूतम ्५० प्रवतशत नगरपाविकाको िैंक खातामा िा नगद जम्मा 

गनुयपनेछ ।   

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

…………………… पक्षिे व्र्होने छ ।  

16. सम्झौता अनसुारको रकम तोवकएको अिवधवभि भकु्तानी नभएमा सम्झौता अनसुारको रकम असिु उपर गरी थप सम्झौता 

रकमको ५० प्रवतशत सम्म थप जररिाना िाग्नेछ ।  

17. र्समा उल्िेख भए िाहकेका अरर् कुराहरु प्रचवित काननू िमोवजम हनेुछन ्।  

18. अरर् केही भए खिुाउनेाः  

 

 

पन्त्हलो पिको तफय बाट दोस्रो पिको तफय बाट 

नाम, थरः-  नाम, थरः-  

पदः-  पदः-  

कायायलयः संस्था/फमय/कम्पनीको नामः 

साक्षीहरुाः 
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१. 

२.  

 

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

(दफा ४ सँग सम्बरधीत) 

र्ावरिक उपकरण भाडामा वदनु/विन ुपरेको खण्डमा भाडा दर तथा कमयचारीको भत्ता 

 

;jf/L ;fwgsf] 

gfd 

ef8f b/  

s}lkmot k|lt 306f k|lt lbg k|lt 

l6k 

k|lt 

xKtf 

k|lt 

dlxgf 

Aofscf]nf]8/ ¿= @,#)).))     इन्धन, अप्रेटर र 
सहयोगी भत्ता 
सहहत 

एक्स्ट्राभेटर  रु 
४,५००।०० 

    इन्धन, अप्प्प्रेटर र 
सहयोगी भत्ता 
सहहत 

एक्स्ट्राभेटर  रु 
५,०००।०० 

    इन्धन, अप्प्प्रेटर, 
ब्रेकर  र सहयोगी 
भत्ता सहहत 

नोट : अपरेटर भत्ता : रु १५० प्रवतघण्टा (व्र्ाकओिोडर) र रु २०० प्रवतघण्टा (एक्स्ट्राभेटर) 

अपरेटर सहर्ोगी भत्ता : रु ५० प्रवतघण्टा 

नगरपाविकाको आफ्नै काममा भत्ता उपिब्ध गराउन नसवकन े 

 

;jf/L ;fwgsf] 

gfd 

ef8f b/ 

 

s}lkmot 

k|lt lbg 

 

k|lt dlxgf 

6«s÷हटप्प्पर ? &)))÷– ? !%))))÷– 

 !) lbg eGbf 

dfyLsf] xsdf dlxgfsf] 

b/ sfod x'g]5 . 
 

नोट : वटप्पर  चािक भत्ता रु ५०० प्रवतवदन 
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वटप्पर सहचािक भत्ता रु २०० प्रवतवदन 

नगरपाविकाको आफ्नै काममा भत्ता उपिब्ध नहुन े। 

 

;jf/L 

;fwgsf] gfd 

ef8f b/ 

 

 

s}lkmot 

k|lt lbg k|lt l6k 

 

k|lt dlxgf 

 

 

6\ofS6/ 

 

 

? #)))÷– 

vn+uf – /fl8 ? !@))) 

 

 

 

? *)))) 

gu/kflnsf If]q 

eGgfn] bfh], d}8f8f 

afx]s ;j} If]q .  

v+nuf – :ofnfvlb ? !^))) 

 

/fl8 –:ofnfvlb ? !#))) 

 

/fl8 – bfh], 

d}F8f8f 

 ? #))) 

 

/fl8 – gu/kflnsf 

If]q 

 ? @%)) 
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अनुसूची ५ 

(दफा ४ सँग सम्बरधीत) 

भाडामा सम्झौता भए िमोवजम कार्ायिर्िाट छुटेदेवख कार्य के्षिािाट फकंदासम्म ब्र्ाक् हो िोडर चिेको वमटर िकु 

 

क्र.सं. कामको 

न्त्ििरण 

न्त्मन्त्त मेन्त्शन चलेको अिन्त्ध न्त्मटर रकेडय न्त्क.न्त्म. कैन्त्फयत 

देखि सम्म सरुु अखतिम 

१         

२         

३         
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अनुसूची ६ 

(दफा ४ सँग सम्बरधीत) 

कार्ायिर्को वनणयर्ानसुार विशेष पररवस्थवतको कार्यका िावग कार्ायिर्िाट छुटेदेवख कार्य के्षिािाट फकंदासम्म ब्र्ाक् हो 

िोडर चिेको वमटर िकु 

 

क्र.सं. कामको 

न्त्ििरण 

न्त्मन्त्त मेन्त्शन चलेको अिन्त्ध न्त्मटर रकेडय न्त्क.न्त्म. कैन्त्फयत 

दखेि सम्म सरुु अखतिम 

१         

२         

३         

 
 
 
 
प्रिाणित गने अलिकारीक िः 
दस्तखतिः 
नाि,थरिः रािबहादरु के.सी.  

पदिः लन.प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत 
कार्ायिर्िः आठववसक ट नगरपालिकाक  कार्ायिर् 
लिलत : २०७५/१२/०७ गते  
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