यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बरधी काययन्त्िन्त्ध, २०७५
एसेलुखर्क गाईँ र्ायकपाललर्ार्ो र्ायाकलयमा रहेर्ा यालरिर् ईपर्रण तथा
साधनहरुर्ो लमतव्ययी र प्रभावर्ारी ढङ्गले सञ्चालन गनक, रे खदेख तथा व्यवस्थापन
गनक तथा ईक्त ईपर्रणहरु स-शल्ु र् भाडामा वा ऄरय प्रयोजनर्ा लालग ईपलब्ध
गराईन र्ायकलबलध बनाइ लागू गनक बाञ्छनीय देलखऎर्ोले,
एसेलुखर्क गाईँपाललर्ा क्षेिर्ो समग्र भौलतर् पवू ाकधार लवर्ास लगायत लछमेर्ी
गाईँपाललर्ा, नगरपाललर्ा तथा लजल्लाहरुमा समेत लनमाकण हुने भौलतर् पवू ाकधारर्ा
र्ायकहरुमा सशल्ु र् प्रयोग गनकर्ा लालग यस र्ायाकलयसँग रहेर्ो
यान्त्रिक
उपकरणहरुको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन र्ा लालग देहायर्ा शतक, बरदेजमा
रही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने गराईने गरी ऐसेलुखकय गाउँ काययपान्त्लकाको
लमलत २०७५।०२।२७ र्ो र्ायकपाललर्ा बैठर्बाट स्वीर्ृ त गरी यो र्ायकलवलध
र्ायाकरवयनमा ल्याआऎर्ो छ।
1.

2.

सन्त्ं िप्त नाम र प्रारम्भः
(
१) यो र्ायकलवलधर्ो नाम "यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन
तथा व्यिस्थापन काययन्त्िन्त्ध, २०७५" रहेर्ो छ ।
(
२) यो र्ायकलवलध गाईँ र्ायकपाललर्ार्ो बैठर्बाट स्वीर्ृ त
भऎर्ो लमलतदेलख लागू हुनेछ ।
पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गले ऄर्ो ऄथक नलागेमाः
ऄ) ऐन भरनाले स्थानीय सरर्ार सञ्चालन एन, २०७४ लाइ सम्झनु
पदकछ ।
अ) न्त्नयमािली भरनाले स्थानीय सरर्ार सञ्चालन एन बमोलजम
बनेर्ो लनयमावलीलाइ सम्झनु पदकछ।
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आ) गाउँपान्त्लका भरनाले एसेलुखर्क गाईँपाललर्ालाइ सम्झनु पदकछ
। सो शब्दले अवश्यर् परे र्ो ऄवस्थामा ऄरय गाईँपाललर्ालाइ
समेत जनाईनेछ ।
इ) गाउँसभा भरनाले एसेलुखर्क गाईँ सभालाइ सम्झनु पदकछ ।
ई) ऄध्यि भरनाले एसेलुखर्क गाईँपाललर्ार्ा ऄध्यक्षलाइ सम्झनु
पदकछ ।
उ) उपाध्यि भरनाले ए सेलुखर्क गाईँपाललर्ार्ा ईपाध्यक्षलाइ
सम्झनु पदकछ ।
ऊ) गाउँ काययपान्त्लका भरनाले ए सेलुखर्क गाईँ र्ायकपाललर्ालाइ
सम्झनु पदकछ ।
ऋ) प्रमख
भरनाले ए सेलख
ु प्रशासकीय ऄन्त्धकृत
ु र्क गाईँ
र्ायकपाललर्ार्ो र्ायाकलयर्ा प्रमख
ु प्रशासर्ीय ऄलधर्ृ तलाइ
सम्झनु पदकछ ।
ऌ) इन्त्रिन्त्नयर भरनाले ए सेलख
ु र्क गाईँपाललर्ार्ा आलरजलनयरलाइ
सम्झनु पदकछ । सो शब्दले गाईँपाललर्ाले सेवा परामशक ललन
सम्झौता गरे र्ो आलरजलनयरलाइ समेत जनाईँदछ ।
ऍ) कायायलय भरनाले ए
सेलख
ु र्क गाईँ र्ायकपाललर्ार्ो
र्ायाकलयलाइ सम्झनु पदकछ ।
ऎ) प्रयोगकताय भरनाले यालरिर् ईपर्रण सञ्चालनर्ा लालग ललइ
जाने संघ, संस्था, व्यलक्त वा सरर्ारी लनर्ाय सम्झनु पदकछ ।
ए) भाडा भरनाले यालरिर् ईपर्रणहरु भाडामा ईपलब्ध गराईन
लनधाकरण गररऎर्ो दर रे टबाट हुन अईने रर्मलाइ सम्झनु पदकछ ।
ऐ) न्त्बल भरनाले यालरिर् ईपर्रण सञ्चालन गरे र्ो ऄपरे सन
लगसीटर्ो अधारमा र्ायाकलयले भाडा बापतर्ो रर्म राजस्व
2

खातामा जम्मा गनकर्ो लालग तयार गने भाडा महसल
ु लबललाइ
सम्झनु पदकछ ।
ऑ) ऄपरेटर भरनाले यालरिर् ईपर्रण सञ्चालन गनक खलटइ जाने
र्मकचारीलाइ सम्झनु पदकछ ।
उद्देश्यः
एसेलुखर्क गाईँ र्ायकपाललर्ार्ो र्ायाकलयबाट सञ्चालन गररने भौलतर् लवर्ास
र्ायकक्रमहरु, स्थानीय गाईँपाललर्ाबासी, सघं सस्ं था, नेपाल सरर्ारद्वारा सञ्चाललत
लवर्ास अयोजनाहरु, दातृ लनर्ायबाट सञ्चालन हुने लवर्ास अयोजनाहरु तथा
लछमेर्ी गाईँपाललर्ा, नगरपाललर्ाहरुर्ा लवर्ास र्ायकक्रमहरुमा समेत माग भइ अऎ
ऄनसु ार प्राथलमर्तार्ा अधारमा प्रयोगमा पठाईन तथा ईपर्रण सञ्चालन लवलधमा
ऎर्रुपता र सरलता ल्याईनु यो र्ायकलवलधर्ो प्रमख
ु ईद्देश्य रहेर्ो छ ।
3.

सञ्चालन न्त्िन्त्धः
(१) र्ायाकलयर्ो र्ायक वा ऄरय अर्लस्मर् र्ायकहरुमा प्रयोग
नभइ यालरिर् ईपर्रणहरु खाली रहेर्ो ऄवस्थामा र्ायाकलयर्ो र्ाममा बाधा नपने
गरी सञ्चालर् सलमलतर्ो लसफाररशमा गाईँ र्ायकपाललर्ाले तोर्े बमोलजमर्ो भाडा
ललइ र्ुनै पलन व्यलक्त वा सघं सस्ं थालाइ यालरिर् ईपर्रणहरु भाडामा ईपलब्ध गराईन
सलर्नेछ ।
4.

(२) र्ुनै पलन व्यलक्त, सघं सस्ं थालाइ अवश्यर् परे र्ो ईपर्रण प्रयोगमा ल्याईनर्ा
लालग देहायर्ा प्रर्ृ या परू ा भऎ पश्चात माि ईक्त ईपर्रण ईपलब्ध गराआनेछ ।
(1)

व्यलक्त वा संस्थाबाट प्रयोगर्ा लालग माग गररऎर्ो ऄवलधर्ो लालग
र्ायाकलयले ईपलब्ध गराईन सक्ने ऄवस्था भऎमा ऄनस
ु च
ू ी १ बमोलजमर्ो
ढाँचामा लनवेदन लदनु पनेछ ।
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

माग लनवेदन ईपर र्ायाकलयबाट ईपलब्ध गराईने लनणकय भऎपश्चात
तोलर्ऎर्ो भाडा दर बमोलजम प्रयोगर्ताकले प्रयोग गनक चाहेर्ो ऄवलधर्ो
लालग लाग्ने भाडा रर्म ऄलग्रम गाईँ र्ायकपाललर्ार्ो र्ायाकलयमा नगदै
बझु ाइ सोर्ो अम्दानी रलसद वा रालरिय वालणज्य बैर्ं शाखा र्ायाकलय
लदक्तेलमाएसेलुखर्क गाईँपाललर्ार्ो नाममा रहेर्ो धरौटी खाता नं.
................... मा रर्म जम्मा गरे र्ो सक्र्लै भौचर पेश गनकपु नेछ ।
तोलर्ऎर्ो ऄलग्रम शल्ु र् बझु ाऎ पश्चात ऄनुसच
ू ी २मा तोलर्ऎर्ो शतकनामा
बमोलजम ऄनुसच
ू ी ३ बमोलजमर्ो मेलशन चलान/सम्झौता फाराम बमोलजम
र्रार सम्झौता गनकपु नेछ ।
लनवेदर्ले माग गररऎर्ो समयभरदा बढी समयसम्म र्ामर्ाज गनकु गराईनु
पने भऎमा मेलशन ऄपरे टरले तत्र्ाल र्ायाकलय प्रमख
ु लाइ खबर गरी थप
र्ायक अदेश ललऎर थप समयर्ो रर्म ऄलग्रम जम्मा गनक लगाऎर माि
मेलशन सञ्चालन गनकु पनेछ ।
मेलशन प्रयोग गरे वापत प्रलत घण्टा, प्रलत लसफ्ट, प्रलत लदनर्ो शल्ु र् लनधाकरण
ऄनुसच
ू ी ४ मा तोलर्ऎ बमोलजम हुनेछ ।
मेलशन लफल्डमा खटाईँदा र्ायाकलय र्म्पाईण्डदेलख र्ाम सम्परन गरी पनु ः
र्ायाकलय लफताक भऎसम्मर्ो लमटरर्ो लहसाब गणना गरी लाग्ने शल्ु र् मेलशन
प्रयोगर्ताकले बझु ाईनु पनेछ ।
मेलशन खलटगऎर्ो स्थानमा र्ाम सम्परन गरी र्ायाकलय लफताक भऎ पश्चात
मेलशन ऄपरे टरले र्ामर्ो लववरण सलहत लमटरर्ो ऄद्यावलधर् ऄलभलेख
ऄनुसच
ू ी ५ बमोलजमर्ो फाराममा भरी र्ायाकलय समक्ष पेश गनकु पनेछ ।
गाईँपाललर्ाले अवश्यर्ता र औलचत्यतार्ो अधारमा लनलश्चत समयसम्म
र्ायक गनक मेलशन सोझै ईपलब्ध गराईन सक्नेछ । ईक्त र्ामर्ो लववरण समेत
ऄनुसच
ू ी ६ बमोलजम ऄलभलेखवद्ध गनकपु नेछ ।
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(9)

मेलशन प्रयोग गरी तोलर्ऎर्ो समयभरदा ऄगावै र्ाम सम्परन भइ
प्रयोगर्ताकर्ो धरौटी रर्म सलञ्चत रहेर्ो खण्डमा र्ायाकलय प्रमख
ु र्ो
अदेशर्ो अधारमा सलञ्चत समय वापत हुन अईने रर्म र्ाबु बालहरर्ो
पररलस्थलत बाहेर् माग गरे र्ो ऎर् हप्तालभि चेर्द्वारा लफताक गनकपु नेछ ।

5.

इरधन तथा ममयत सम्बरधी व्यिस्थाः
(10) मेलसन ऄपरे टरले आरधन तथा लुलिर्े रट माग गदाक र्ायाकलयले लनधाकरण
गरे र्ो फाराम स्वीर्ृ त गराऎर माि भनकपु नेछ । आरधन तथा लुलिर्े रट
खपतर्ो ऄद्यावलधर् लववरण मेलशन ऄपरे टरले तयार गरी आलरजलनयरर्ो
लसफाररशमा र्ायाकलय प्रमख
ु समक्ष पेश गनकपु नेछ ।
(11) आरधन तथा लुलिर्े रट र ममकत सम्बरधी सम्पण
ू क र्ायकर्ो लवस्तृत लगत गाईँ
र्ायकपाललर्ार्ो र्ायाकलयर्ो लजरसी शाखामा ऄद्यावलधर् गरी रालखनेछ ।
(12) मेलशन लबलग्रऎमा लबलग्रऎर्ो लललखत जानर्ारी मेलशन ऄपरे टरले
र्ायाकलयलाइ गराईनु पनेछ । र्ायाकलयबाट वर्क सपमा चेर्जाँच गराइ ममकत
गनकपु ने र्ायकर्ो लवस्तृत लववरण माग गरी स्वीर्ृ त भऎपश्चात माि ममकत
सम्भार र्ायक गररनेछ ।
(13) ममकत सम्भारर्ो र्ायक गदाक गराईँ दा मेलशन ऄपरे टर वा आलरजलनयर वा लजरसी
शाखार्ो प्रलतलनलध वर्क सपमा रहनपु नेछ ।

6.

सञ्चालन शुल्क

र्ुनै व्यलक्त वा संघ संस्थाबाट यालरिर् ईपर्रण माग भइ अऎमा
ऄनसु चू ी ४
बमोलजमर्ो शल्ु र् नगदै वा तोलर्ऎर्ो बैंर् खातामा ऄलग्रम बझु ाईनु पनेछ ।
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7.

कमयचारी व्यिस्था
(14) ब्यार् हो लोडर सञ्चालनर्ा लालग १ जना ऄपरे टर र अवश्यर् परे मा
सहयोगी १ जना र्ाननू बमोलजम र्रार सेवामा लनयक्त
ु गररनेछ ।
(15) र्रारमा लनयक्त
ु र्मकचारीर्ो सेवा सलु वर्ा र्रार सम्झौतामा ईल्लेख भऎ
बमोलजम हुनेछ ।

8.

सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सन्त्मन्त्त

गाईँ र्ायकपाललर्ार्ा यालरिर् ईपर्रणहरुर्ो सञ्चालन तथा व्यवस्थापनर्ा लालग
नीलतगत तथा लनदेशनात्मर् व्यवस्थार्ा लालग तपलसल बमोलजमर्ो सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ ।
गाईँपाललर्ा ऄध्यक्ष - संयोजर्
गाईँपाललर्ा ईपाध्यक्ष- सदस्य
प्रमख
ु प्रशासर्ीय ऄलधर्ृ त - सदस्य
आलरजलनयर - सदस्य
लजरसी शाखा प्रमख
ु - सदस्य

9.

यसै बमोन्त्िम मान्त्नने
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(१) यस र्ायकलवलध जारी हुनभु रदा पलहले भऎर्ा र्ामर्ारबाहीहरु यसै र्ायकलवलध
बमोलजम भऎर्ो मालननेछ । बक्यौता वा लहसाब लर्ताब गनक बाँर्ी रहेर्ो भऎ यस
र्ायकलवलधभरदा रयनू हुने गरी लहसाब लमलान गनक पाआने छै न ।

10.

न्त्िन्त्िध
(16) गाईँ पाललर्ामा रहेर्ा सवारी साधन तथा यालरिर् ईपर्रणहरु
प्रमख
ु प्रशासर्ीय ऄलधर्ृ तर्ो पणू क लनयरिणमा रहनेछन् । सवारी साधन तथा
यालरिर् ईपर्रणहरु चस्ु त दरुु स्त राखी ममकत सम्भार गनकु पदालधर्ारी, र
र्मकचारी सबैर्ो दालयत्व हुनेछ ।
(17) यालरिर् ईपर्रणर्ो माआल लमटर अधारभत
ू र्ायक ऄद्यावलधर् राख्ने
दालयत्व मेलशन ऄपरे टर र चालर्र्ो हुनेछ ।
(18) ईपर्रण लफल्डमा खटाईने वा नखटाईने लसफाररश चालर्/ऄपरे टर र
आलरजलनयरर्ो हुनेछ।
(19) यस र्ायकलवलधमा समयानर्
ु ु ल अवश्यर् संशोधन वा थपघट गनकपु ने भऎमा
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलमलतर्ो राय बमोलजम गाईँ र्ायकपाललर्ाले
थपघट वा संशोधन गनक सक्नेछ ।
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ऄनुसच
ू ी१
लमलतः २०७…../……/…..
श्रीमान प्रमख
ु प्रशासर्ीय ऄलधर्ृ तज्यू ,
एसेलख
ु र्क गाईँ र्ायकपाललर्ार्ो र्ायाकलय
न्त्िषयः-ब्यार् हो लोडरउपलब्ध गराइन्त्दनु हुन ।
ईपयकक्त
ु लवषयमा …………….. नगरपाललर्ा/गाईँपाललर्ावडा नं . …., …………….. स्थायी
ठे गाना भऎर्ो म
/हामी …………………..………………………… लाइ
……………………………………….....................र्ायकर्ो लालग तहाँ र्ायाकलयर्ो
ब्यार् हो लोडरभाडामा ललनपु ने भऎर्ोले तपसीलमार्ागजात सलहत यो लनवदेन पेश गरे र्ो छु/छौं ।
सल
ं ग्न कागिातहरुः
१.
२.
३.
४.
लनवेदर्
क्र.स.ं
१

नाम, थर

ठे गाना

नागररर्ता नं.

२
३
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हस्ताक्षर

र्ै लफयत

ऄनुसच
ू ी२
शतकहरु
एसेलख
ु र्क गाईँपाललर्ामा रहेर्ो हेभी आक्वीपमेरट लगायतर्ा यालरिर् ईपर्रण भाडामा ललने लदने
दवु ै पक्षले देहाय बमोलजमर्ो शतकनामाहरु पालना गनकपु नेछ ।
शतयहरुः
1.

यालरिर् ईपर्रणहरुर्ो प्रयोग गदाक ऄलधर्ार प्राप्त ऄलधर्ारीर्ो स्वीर्ृ लत लबना प्रयोग
गनक पाआने छै न ।

2.

यालरिर् ईपर्रण प्रयोगर्ा बखत चालर् , सहचालर् तथा दोस्रो पक्षले ईपर्रणर्ो
लमटर तथा समय ऄलभलेखबद्ध गरी दरुु ष्ट राख्नपु नेछ ।

3.

आलक्वपमेरट प्रयोग गदाक चालर् तथा सहचालर् गाईँ र्ायकपाललर्ाले तोर्े र्ो व्यलक्त
मािै प्रयोग गनकपु नेछ ।

4.

यालरिर् ईपर्रण भाडामा पठाऎर्ो बखत साआडमा लबलग्रऎमा नालसऎमा भाडामा ललने
पक्ष लजम्मेवार हुनेछ ।

5.

दैवी प्रर्ोप वा ऄरय र्ुनै दघू कटनाबाट यालरिर् ईपर्रण क्षलत भऎमा तेस्रो पक्ष लबमा तथा
ऄरय र्ाननु हरुमा भऎर्ो व्यवस्था बमोलजम हुनेछ ।

6.

गाईँपाललर्ामा रहेर्ा सवारी साधन तथा यालरिर् ईपर्रणहरु र्ायाकलय प्रमख
ु र्ो पणू क
लनयरिणमा रहनेछन् । सवारी साधन तथा यालरिर् ईपर्रणहरु चस्ु त दरुु स्त राखी ममकत
सम्भार गनकु पदालधर्ारी, र र्मकचारी सबैर्ो दालयत्व हुनेछ ।

7.

यालरिर् ईपर्रणर्ो माआल लमटर अधारभतू र्ायक ऄद्यावलधर् राख्ने दालयत्व मेलशन
ऄपरे टर र चालर्र्ो हुनेछ ।

8.

ईपर्रण लफल्डमा खटाईने वा नखटाईने लसफाररश चालर्/ऄपरे टर र आलरजलनयरर्ो
हुनेछ।
9

ऄनुसच
ू ी३
सम्झौता पि
एसेलख
………………. लजल्ला
ु र्क गाईँपाललर्ा (यसपलछ पलहलो पक्ष भलनने) र
……………………… गाईँ /नगर पाललर्ा वडा नं . …… स्थायी ठे गाना भऎर्ा श्री
………………………………………. (यसपलछ दोस्रो पक्ष भलनने) बीच लमलत
…………………………………. गतेर्ा लदन
एसेलख
ु र्क गाईँपाललर्ार्ो
…………………… भाडामा ललनर्ा लालग देहायर्ा शतकर्ा ऄधीनमा रही पलहलो पक्षले दोस्रो
पक्षलाइ सेवा ईपलब्ध गराईन मरजरु भइ यो सम्झौता गरी ऎर्-ऎर्प्रलत अपसमा बुझी ललयौं लदयौं ।
शतयहरुः
9.

यो सम्झौता लमलत ………………… देलख ………………. सम्म लागू हुनेछ ।
अपसी सम्झौता र अवश्यर्ता बमोलजम सम्झौता ऄवलध थप हुन सक्नेछ ।

10.

सम्झौता लागू भऎर्ो लमलतदेलख पलहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाइ
…………………………. ईपर्रण लमलत
………………… देलख
………………. सम्म
……………………. ऄवलधर्ा लालगईपलब्ध
गराईनपु नेछ ।

11.

पलहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाइ ईपलब्ध गराऎर्ो सेवा वापत ऎर्मष्टु पाईने रर्म
रु.………………/- (ऄक्षेरुपी …………………………………………..)
हुनेछ । ईक्त रर्ममा थपघट हुने छै न ।

12.

सेवा सम्बरधी प्रचललत र्ाननू मा व्यवस्था भऎर्ा अचरण सम्बरधी र्ुराहरु दवु ै पक्षले
पालना गनकपु नेछ ।

13.

आरधन वापतर्ो रर्म ………………………………… र्ा दरले चालर्र्ो
भत्ता ………………….. पक्षले नै व्यहोनकु पनेछ ।

14.

भक्त
ु ानीर्ो तररर्ाः सम्झौता ऄनसु ार रर्म ऄलग्रम दोस्रो पक्षले रयनू तम् ५० प्रलतशत
गाईँपाललर्ार्ो बैंर् खातामा वा नगद जम्मा गनकपु नेछ ।
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15.

रु. १० ,०००।– (दश हजार) सम्मर्ो ममकत सम्भार ………….. पक्षले र सो भरदा
मालथर्ो ममकत सम्भार खचक …………………… पक्षले व्यहोने छ ।

16.

सम्झौता ऄनसु ारर्ो रर्म तोलर्ऎर्ो ऄवलधलभि भक्त
ु ानी नभऎमा सम्झौता ऄनसु ारर्ो
रर्म ऄसल
ु ईपर गरी थप सम्झौता रर्मर्ो ५० प्रलतशत सम्म थप जररवाना लाग्नेछ ।

17.

यसमा ईल्लेख भऎ बाहेर्र्ा ऄरय र्ुराहरु प्रचललत र्ाननू बमोलजम हुनेछन् ।

18.

ऄरय र्े ही भऎ खल
ु ाईनेः

पन्त्हलो पिको तर्यबाट

दोस्रो पिको तर्यबाट

नाम, थरः-

नाम, थरः-

पदः-

पदः-

कायायलयः

सस्ं था/र्मय/कम्पनीको नामः

साक्षीहरुः
१.
२.
३.
इन्त्त सम्बत …………… साल ……….. मन्त्हना …………. गते रोि ………. शुभम् !
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ऄनुसच
ू ी४
यालरिर् ईपर्रण भाडामा लदनु परे र्ो खण्डमा भाडा दर तथा र्मकचारीर्ो भत्ता
र्) ब्यार् हो लोडर
क्र.स.ं
१
२

३
४

(अपरेटर सहितर इन्धन बािेक)
कामको प्रकार
भाडा दरप्रलत घण्टा
मेलसन
ऄपरे टर
गाईँपाललर्ार्ो अफ्नै लगानीमा ईपभोक्ता
१२००।१००।सलमलतमाफक त सञ्चाललत योजनाहरु
ऄरय लनर्ाय तथा ठे क्र्ापट्टा माफक त सञ्चाललत १५००।१५०।अयोजना
(अपरेटर र इन्धन सहित)
गाईँपाललर्ार्ो अफ्नै लगानीमा ईपभोक्ता
२५००।१०० ।सलमलतमाफक त सञ्चाललत योजनाहरु
ऄरय लनर्ाय तथा ठे क्र्ापट्टा माफक त सञ्चाललत ३०००।१५०।अयोजना
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कै

ऄनुसच
ू ी५
भाडामा सम्झौता भऎ बमोलजम र्ायाकलयबाट छुटेदले ख र्ायक क्षेिाबाट फर्ं दासम्म
ब्यार् हो लोडर चलेर्ो लमटर बर्
ु
क्र.स.ं कामको न्त्मन्त्त मेन्त्शन चलेको न्त्मटर रके डय न्त्क.न्त्म. कै न्त्र्यत
ऄिन्त्ध
न्त्ििरण
देखि सम्म सरुु अखतिम
१
२
३

13

ऄनुसच
ू ी६
र्ायाकलयर्ो लनणकयानसु ार लवशेष पररलस्थलतर्ो र्ायकर्ा लालग र्ायाकलयबाट छुटेदले ख
र्ायक क्षेिाबाट फर्ं दासम्म ब्यार् हो लोडर चलेर्ो लमटर बर्
ु
क्र.स.ं कामको न्त्मन्त्त मेन्त्शन चलेको न्त्मटर रके डय न्त्क.न्त्म. कै न्त्र्यत
ऄिन्त्ध
न्त्ििरण
देखि सम्म सरुु अखतिम
१
२
३
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