
 

 

  दुह ुँ गाउुँ कार्यपालिका एक्साभेटर सञ्चािन कार्यलिलि, २०७५ 

       दहु ुँ गाउुँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा रहकेा एक्साभटेरको लमतव्र्र्ी र प्रभावकारी ढङ्गिे सञ्चािन गनय, 

रेखदखे तथा व्र्वस्थापन गनय तथा उक्त उपकरण स-शलु्क भाडामा वा अन्र् प्रर्ोजनका िालग उपिब्ध गराउन 

कार्यलिलध िनाई िाग ूगनय िाञ्छनीर् दलेखएकोिे, 

        दहु ुँ गाउुँपालिका के्षत्रको समग्र भौलतक पवूायधार लवकास िगार्त लछमकेी गाउुँपालिका, नगरपालिका तथा 

लजल्िाहरुमा समते लनमायण ह ने भौलतक पवूायधारका कार्यहरुमा सशलु्क प्रर्ोग गनयका िालग र्स कार्ायिर्सुँग रहकेो 

एक्साभेटर सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन का िालग दहेार्का शतय, िन्दजेमा रही सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन गने 

गराउने गरी दुह ुँ गाउुँ कार्यपालिकाको  लमलत २०७४/१/१६ गते को कार्यपालिका िैठकिाट स्वीकृत गरी र्ो 

कार्यलवलध कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइएको छ ।  

1. संलिप्त नाम र प्रारम्भः 

 (१) र्ो कार्यलवलधको नाम "एक्साभेटर सञ्चािन कार्यलिलि, २०७५" रहकेो छ । 

  

 (२) र्ो कार्यलवलध गाउुँ कार्यपालिकाको िैठकिाट स्वीकृत भएको लमलतदलेख िाग ूह नेछ ।  

2. पररभाषाः लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमााः 

क) ऐन भन्नािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाई सम्झन ुपदयछ ।  

ख) लनर्माििी भन्नािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन िमोलजम िनेको लनर्माविीिाई सम्झन ु

पदयछ ।  

ग) गाउुँपालिका भन्नािे दहु ुँ गाउुँपालिकािाई सम्झन ुपदयछ ।  

घ) गाउुँसभा भन्नािे दहु ुँ गाउुँ सभािाई सम्झन ुपदयछ ।  

ङ) अध्र्ि भन्नािे दहु ुँ गाउुँपालिकाका अध्र्क्षिाई सम्झन ुपदयछ ।  

च) उपाध्र्ि भन्नािे दहु ुँ गाउुँपालिकाका उपाध्र्क्षिाई सम्झन ुपदयछ ।  

छ) गाउुँ कार्यपालिका भन्नािे दहु ुँ गाउुँ कार्यपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

ज) प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत भन्नािे दहु ुँ गाउुँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्का प्रमखु प्रशासकीर् 

अलधकृतिाई सम्झन ुपदयछ । 

झ) इलजिलनर्र भन्नािे दहु ुँ गाउुँपालिकाका इलन्जलनर्रिाई सम्झन ुपदयछ । सो शब्दिे गाउुँपालिकािे 

सेवा परामशय लिन सम्झौता गरेको इलन्जलनर्रिाई समते जनाउुँदछ ।  

ञ) कार्ायिर् भन्नािे दहु ुँ गाउुँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई सम्झन ुपदयछ । 

ट) प्रर्ोगकताय भन्नािे  सञ्चािनका िालग लिई जाने संघ, संस्था, व्र्लक्त वा सरकारी लनकार् सम्झन ु

पदयछ । 

ठ) भाडा भन्नािे हरु भाडामा उपिब्ध गराउन लनधायरण गररएको दर रेटिाट ह न आउने रकमिाई 

सम्झन ुपदयछ । 



 

 

ड) लिि भन्नािे  सञ्चािन गरेको अपरेसन िगसीटको आधारमा कार्ायिर्िे भाडा िापतको रकम 

राजस्व खातामा जम्मा गनयको िालग तर्ार गने भाडा महसिु लिििाई सम्झन ुपदयछ ।  

ढ) अपरेटर भन्नािे  सञ्चािन गनय खलटई जाने कमयचारीिाई सम्झन ुपदयछ ।  

3. उदे्दश्र्ः 

          दहु ुँ गाउुँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िाट सञ्चािन गररने भौलतक लवकास कार्यक्रमहरु, स्थानीर् 

गाउुँपालिकािासी, संघसंस्था, नेपाि सरकारद्वारा सञ्चालित लवकास आर्ोजनाहरु, दात ृलनकार्िाट सञ्चािन ह न े

लवकास आर्ोजनाहरु तथा लछमकेी गाउुँपालिका, नगरपालिकाहरुका लवकास कार्यक्रमहरुमा समते माग भई आए 

अनसुार प्राथलमकताका आधारमा प्रर्ोगमा पठाउन तथा उपकरण सञ्चािन लवलधमा एकरुपता र सरिता ल्र्ाउनु 

र्ो कार्यलवलधको प्रमखु उद्दशे्र् रहकेो छ ।  

4. सञ्चािन लिलि 

  (१) कार्ायिर्को कार्य वा अन्र् आकलस्मक कार्यहरुमा प्रर्ोग नभई एक्साभटेर खािी रहकेो 

अवस्थामा कार्ायिर्को काममा िाधा नपने गरी सञ्चािक सलमलतको लसफाररशमा गाउुँ कार्यपालिकािे तोके 

िमोलजमको भाडा लिई कुनै पलन व्र्लक्त वा संघ संस्थािाई एक्साभटेर भाडामा उपिब्ध गराउन सलकनेछ ।  

(२) कुनै पलन व्र्लक्त, संघ संस्थािाई आवश्र्क परेको उपकरण प्रर्ोगमा ल्र्ाउनका िालग दहेार्का प्रकृर्ा परूा भए 

पश्चात मात्र उक्त उपकरण उपिब्ध गराइनेछ ।  

(1) व्र्लक्त वा संस्थािाट प्रर्ोगका िालग माग गररएको अवलधको िालग कार्ायिर्िे उपिब्ध गराउन सक्ने 

अवस्था भएमा संिग्न तोलकए िमोलजमको ढाुँचामा लनवदेन लदन ुपनेछ ।  

(2) माग लनवदेन उपर कार्ायिर्िाट उपिब्ध गराउने लनणयर् भएपश्चात तोलकएको भाडा दर िमोलजम 

प्रर्ोगकतायिे प्रर्ोग गनय चाहकेो अवलधको िालग िाग्ने भाडा रकम अलग्रम गाउुँ कार्यपालिकाको 

कार्ायिर्मा नगद ैिझुाई सोको आम्दानी रलसद वा वालणज्र् िैंक दाचुयिा शाखा लस्थत दहु ुँ गाउुँपालिकाको 

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

(3) तोलकएको अलग्रम शलु्क िुझाए पश्चात अनसुचूी...... मा तोलकएको शतयनामा िमोलजम अनसुचूी ३ 

िमोलजमको मलेशन चिान/सम्झौता फाराम िमोलजम करार सम्झौता गनुयपनेछ ।  

(4) लनवदेकिे माग गररएको समर्भन्दा िढी समर्सम्म कामकाज गनुय गराउन ुपने भएमा मलेशन अपरेटरिे 

तत्काि कार्ायिर् प्रमखुिाई खिर गरी थप कार्य आदेश लिएर थप समर्को रकम अलग्रम जम्मा गनय 

िगाएर मात्र मलेशन सञ्चािन गनुय पनेछ ।  

(5) मलेशन प्रर्ोग गरे वापत प्रलत घण्टा, प्रलत लसफ्ट, प्रलत लदनको शलु्क लनधायरण अनसुचूी ४ मा तोलकए िमोलजम 

ह नेछ ।  

(6) मलेशन लफल्डमा खटाउुँदा कार्ायिर् कम्पाउण्डदलेख काम सम्पन्न गरी पनुाः कार्ायिर् लफताय भएसम्मको 

लमटरको लहसाि गणना गरी िाग्ने शलु्क मलेशन प्रर्ोगकतायिे िझुाउन ुपनेछ ।  



 

 

(7) मलेशन खलटगएको स्थानमा काम सम्पन्न गरी कार्ायिर् लफताय भए पश्चात मलेशन अपरेटरिे कामको लववरण 

सलहत लमटरको अद्यावलधक अलभिेख अनसुचूी ५ िमोलजमको फाराममा भरी कार्ायिर् समक्ष पेश गनुय 

पनेछ ।  

(8) गाउुँपालिकािे आवश्र्कता र औलचत्र्ताको आधारमा लनलश्चत समर्सम्म कार्य गनय मलेशन सोझ ैउपिब्ध 

गराउन सक्नेछ । उक्त कामको लववरण समेत अनसुचूी ६ िमोलजम अलभिेखवद्ध गनुयपनेछ ।  

(9) मलेशन प्रर्ोग गरी तोलकएको समर्भन्दा अगाव ैकाम सम्पन्न भई प्रर्ोगकतायको धरौटी रकम सलञ्चत रहेको 

खण्डमा कार्ायिर् प्रमखुको आदशेको आधारमा सलञ्चत समर् वापत ह न आउने रकम काि ुिालहरको 

पररलस्थलत िाहके माग गरेको एक हप्तालभत्र चेकद्वारा लफताय गनुयपनेछ ।  

5. इजिन तथा ममयत सम्िजिी व्र्िस्थाः 

(10) मलेसन अपरेटरिे इन्धन तथा िलुिकेन्ट माग गदाय कार्ायिर्िे लनधायरण गरेको फाराम स्वीकृत गराएर मात्र 

भनुयपनेछ । इन्धन तथा िलुिकेन्ट खपतको अद्यावलधक लववरण मलेशन अपरेटरिे तर्ार गरी इलन्जलनर्रको 

लसफाररशमा कार्ायिर् प्रमखु समक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

(11) इन्धन तथा िलुिकेन्ट र ममयत सम्िन्धी सम्पणूय कार्यको लवस्ततृ िगत गाउुँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्को 

लजन्सी शाखामा अद्यावलधक गरी रालखनेछ ।  

(12) मलेशन लिलग्रएमा लिलग्रएको लिलखत जानकारी मलेशन अपरेटरिे कार्ायिर्िाई गराउन ुपनेछ । कार्ायिर्िाट 

वकय सपमा चेकजाुँच गराई ममयत गनुयपने कार्यको लवस्ततृ लववरण माग गरी स्वीकृत भएपश्चात मात्र ममयत 

सम्भार कार्य गररनेछ ।  

(13) ममयत सम्भारको कार्य गदाय गराउुँदा मलेशन अपरेटर वा इलन्जलनर्र वा लजन्सी शाखाको प्रलतलनलध वकय सपमा 

रहनपुनेछ ।  

6. सञ्चािन शुल्क तथा भाडामा उपिब्ि गराउने सम्िजिमा  

कुनै व्र्लक्त वा संघ संस्थािाट  माग भई आएमा दहेार् िमोलजमको शलु्क नगद ैवा तोलकएको िैंक खातामा अलग्रम 

िझुाउन ुपनेछ ।  

(क) एक्साभटेर सञ्चािन शलु्काः  

(अपरेटर र इन्धन बाहेक) 

क्र.सं

. 

कामको प्रकार भाडा दर कै 

प्रलत 

घण्टा 

लसफ्ट 

१ िकेट ३०००।- -  

२ िेकर  ६०००।- -  



 

 

 

ख) भाडामा उपिब्ि गराउने सम्िजिी शतयहरः  

१. दहु ुँ गाउुँपालिकाको कार्य वा अन्र् आकलस्मक कार्यहरुमा प्रर्ोग नभइ एक्साभटेर खािी रहकेो िेिा 

कार्ायिर्हरुको गा.पा.को कार्यमा िाधा नपने गरी दहु ुँ गाउुँपालिका िे तोके िमोलजमको भाडा लिइ कुनै पलन ब्र्लक्त 

वा संघ संस्थािाई एक्साभटेर भाडामा उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

२. कुनै पलन ब्र्क्ती वा संघ संस्थािे आफुिाई आवश्र्क परेको एक्साभटेर भाडामा उपिब्ध ह न सक्ने वा नसक्न े

सम्िन्धमा सम्िलन्धत कार्यिर्मा सम्पकय  राखी जानकारी लिनपुनेछ । 

३. भाडामा प्रर्ोग गनय माग गररएको एक्साभटेर माग गररएको अवलधको िालग उपिब्ध गराउन सक्ने वा नसक्ने 

सम्िन्धमा सम्िलन्धत कार्ायिर्िे प्रष्ट पानुय पनेछ । लनम्नलिलखत पररलस्थलतमा कार्ायिर्िे एक्साभटेर भाडामा 

उपिब्ध गराउन असमथय ह नेछ ।   

अ) माग गररएको एक्साभटेर उपिब्ध नभएको अवस्थामा  

आ) माग गररएको एक्साभ६ेर गा.पा. कार्य वा अन्र् आकलस्मक कार्यमा प्रर्ोग भइ रहकेो वा आकलस्मक कार्यको 

िालग stand by रहकेो अवस्थामा । 

इ) माग गररएको एक्साभटेर वा अपरेटरिाइ जोलखम ह न सक्ने पररलस्थलत रहकेो अवस्थामा । 

ई) माग गररएको एक्साभटेर चाि ुहाितमा नरहकेो अवस्थामा ।  

४. भाडामा प्रर्ोग गनय माग गररएको एक्साभटेर माग गरूएको अवलधको िालग कार्ायिर्िे उपिब्ध गराउन सक्ने 

अवस्था भएमा सम्िलन्धत ब्र्लक्त वा संघ संस्थािे संिग्न तोलकएको ढाुँचा िमोलजम लनवदेन लदन ुपनेछ ।  

५. दहु ुँ गाउुँपालिकाको िजटेिाट सञ्चालित र्ोजनाको हकमा १०% धरौटी जम्मा गनुय पनेछ र भाडा रकम 

सम्िलन्धत उपभोक्ता सलमलतको िगत इस्टुमटेमा उल्िेख भएको रकमिाट कट्टा गरर गाउुँपालिकाको खातामा जम्मा 

गररनेछ । तर दुह ुँ गाउुँपालिकाद्वारा सञ्चालित र्ोिना िाहेक अजर् लनकार् तथा ठेक्का पट्टा मार्य त 

सञ्चालित आर्ोिनाको िालग एक्साभेटर भाडामा प्रर्ोग गनय उक्त उपकरणको तोलकएको भाडामा दर 

िमोलिम प्रर्ोगकतायिे प्रर्ोग गनय चाहेको अििीको िालग िाग्ने आिश्र्क भाडा रकममा थप २५% 

गरी ह न आउने रकम कार्ायिर्िे तोलकलदएको िरौटी खातामा िम्मा गरी िैङ्क भौचर पेश गनुय पननेछ    

कार्ायिर्िे पलन भौचर प्राप्त भए पलछ आम्दानी रलसद उपिब्ध गराउन ुपनेछ । काि ुिालहरको पररलस्थलत परर धरौटी 

खातामा दालखिा गरी भौचर पेश गनय नसक्ने अवस्था रहमेा कार्ायिर् प्रमखुिे आम्दानी रलसदिाट नगद ैिझुी लिइ 

एक्साभरे उकरण उपिब्ध गराउन आदशे लदन सक्नेछ । र्सरी नगद ैजम्मा भएको रकम अको लदन न ैधरौटी खातामा 

जम्मा गने व्र्वसस्था लमिाउनु पनेछ ।  

६. धरौटी जम्मा गरीसके पलछ तोलकएको ढाुँचािमोलजम मेशीन चिान/सम्झौता फाराम तर्ार गनुयपरनेछ । उक्त फाराम 

तर्ार गदाय दहेार् िमोलजम गनुय पनेछ ।  

अ) मलेशन चिान/सम्झौता फारम सम्िलन्धत अपरेटरिाइ कार्ायिर्िाट लदइने लनदशेन ह नेछ ।  

आ) प्रर्ोग कतायिे भाडामा प्रर्ोग गनय चाहकेो एक्साभटेर समर् र लमलत खिुाइ िलुझलिन ुपनेछ ।  

इ) भाडामा प्रर्ोग भएको एक्साभटेर लफदाय ह दा समर् र लमलत खिुाइ तोलकएको अलधकारीिे िलुझलिन ुपनेछ ।  

७. कार्ायिर्हरुिे भाडामा उपिब्ध गराउने एक्साभटेर संचािनको तोलकएको ढाुँचा िमोलजमको अपरेशन िगशीट 

तोलकएको अलधकारीिे प्रमालणत गरी सम्िलन्धत अपरेटरिाइ उपिब्ध गराउन ु पनेछ । अपरेटरिे पलन सोही 

िगसीटमा एक्साभटेर सम्िन्धी अलभिेख राखनपुनेछ ।  



 

 

८. एक्साभटेर भाडामा प्रर्ोग गनय प्राप्त भएको लनवदेन ¸मलेसन चिान / सम्झौता फाराम र जारी गररएको अपरेशन 

िगसीट कार्ायिर्िे छुट्टाछुटै्ट रलजस्टरमा दताय गनुय पनेछ ।  

९. एक्साभटेर भाडामा प्रर्ोग गदाय कार्ायिर्िाट काम गने साइटसम्म िैजाने  र काम समाप्त भए पश्चात सरुलक्षत 

तवरिे कार्ायिर्मा लफताय िझुाउने सम्पणुय लजम्मवेारी सम्िलन्धत प्रर्ोगकतायको ह नेछ ।  

१०.  एक्साभटेर भाडामा प्रर्ोग गदाय त्र्समा खपत ह ने इन्धन र सञ्चािनको िालग खलटइ जाने अपरेटरको भ्रमण 

खचय लनर्माविी २०६४ अनुसार ह ने सलुवधा सम्िलन्धत प्रर्ोगकतायिे ब्र्होनुय पनेछ ।  

११. एक्साभटेर भाडामा प्रर्ोग भरैहकेो अवस्थामा लिग्रन गइ ममयत गनुयपने भएमा सम्िलन्धत अपरेटर कार्ायिर्मा 

आई ममयत आवदेन फारामा भनुय पनेछ । र्लद अपरेटर आउन सम्वभ नभएमा कार्ायिर्िे उक्त एक्साभटेर ममयत गनय 

खटाउने मकेालनकिे नै सम्िलन्धत अपरेटर संग समन्वर् राखी ममयत आवदेन फाराम भनुयपनेछ । र्सरी एक्साभटेर 

उपकरण लिग्रन गई संचािन ह न नसकेको लववरण अपरेसन िगसीटमा समते जनाई प्रमालणत गनुयपनेछ ।  

१२. लनधायररत सम्झौतामा अवधीमा काम समाप्त ह न नसकी उक्त एक्साभटेर उपकरण पनुाः भाडामा संचािन गनय 

म्र्ाद थप गनुय पने भएमा म्र्ाद समाप्त ह न ुअगाव ैप्रर्ोग कतायिे कार्ायिर्मा सम्पकय  राखी क्रम संख्र्ा २ दलेख ८ 

सम्मको प्रकृर्ा पनुाःपरुा गनुयपनेछ ।  

१३. एक्साभटेर भाडामा प्रर्ोग गदाय उक्त उपकरण कार्ायिर्िाट िालहर लनस्केको र कार्ायिर्मा लफताय भएको लमलत 

र समर् कार्ायिर्काव गटेमा रहकेो क्षद्य इऊट्ट रजस्टरमा जनाइ सम्िलन्धत अपरेटरो दस्तखत गाराइ तोलकएको 

अलधकारिाट प्रमालणत गराइ राख्नपुनेछ ।  

१४. एक्साभटेर उपकरण भाडामा प्रर्ोग भइ लफताय भए पलछ सम्िलन्धत अपरेटरिे उक्त उर्पकरण संञ्चािन भएको 

लववरण सलहतको अपरेशन िगसीट कार्ायिर्मा िुझाउन ुपनेछ ।  

१५. एक्साभटेर भाडामा प्रर्ोग भइ लफताय भएपलछ अपरेशन िगशीट अनसुार तोलकएको ढाुँचा िमोलजमको भाडा 

महशिु लिि तैर्ार गनुय पनेछ ।  

१६. एक्साभटेर भाडामा प्रर्ोग भइ भाडा महशिु लिि तैर्ार भए पलछ प्रर्ोगकतायको धरौटी रकम मध्र्ेिाट भाडा 

महशिु लिि िमोलजमको रकम फरफारक गराउन ुपदयछ । लवि रकम भन्दा धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम िढी 

भएमा प्रर्ोग कतायिाइ लफताय गने र लिि िमोलजमको रकम अपगु भएमा प्रर्ोगकतायिाट धरौटी खातामा रकम जम्मा 

गनय िगाइ फरफारक गराउन ुपनेछ ।  

१७. एक्साभटेर भाडामा प्रर्ोग भइ भाडा महशिु लिि तैर्ार भएपलछ ह न आउने रकम सम्िलन्धत कार्ायिर्िे राजश्व 

शीषयकमा जम्मा गने ब्र्िस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

१८. गाउुँपालिकािाट एक्साभेटर भाडामा उपिब्ध गराउदा प्रर्ोगकतायहरुिे गाउुँपालिकाको  मशेीन भाडा सम्िन्धी 

तोलकएकको लनर्म तथा शतयहरु पािना गनुय पनेछ ।   



 

 

१९. एक्साभटेर उपकरण खलटई गएको अवधीमा उपकरणमा खपत ह ने इन्धन र खलटइ जाने अपरेटर तथा 

मकेालनकको भ्रमण खचय लनर्माविी २०६४ अनसुार ह ने सलुवधा सम्िलन्धत गाउुँपालिका कार्ायिर्िे ब्र्िस्था 

लमिाउन ुपनेछ ।  

 

7. कमयचारी व्र्िस्था 

(14) एक्साभटेर सञ्चािनका िालग १ जना अपरेटर र आवश्र्क परेमा सहर्ोगी १ जना स्थानीर् सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ िमोलजम करार सेवामा लनर्कु्त गररनेछ ।  

(15) करारमा लनर्कु्त कमयचारीको सेवा सलुवधा करार सम्झौतामा उल्िेख भए िमोलजम ह नेछ । 

 

8. सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन सलमलत 

     गाउुँ कार्यपालिकाका एक्साभटेरको सञ्चािन तथा व्र्वस्थापनका िालग नीलतगत तथा लनदशेनात्मक 

व्र्वस्थाका िालग तपलसि िमोलजमको सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन सलमलत रहनेछ ।  

 गाउुँपालिका अध्र्क्ष  - संर्ोजक 

 प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत - सदस्र् 

 इलन्जलनर्र   - सदस्र् 

 लजन्सी शाखा प्रमखु  - सदस्र् 

 

9. र्सै िमोलिम मालनने 

(१) र्स कार्यलवलध जारी ह नभुन्दा पलहिे भएका काम कारिाहीहरु र्सै कार्यलवलध िमोलजम भएको मालननेछ । 

िक्र्ौता वा लहसाि लकताि गनय िाुँकी रहकेो भए र्स कार्यलवलध भन्दा न्र्नू ह न ेगरी लहसाि लमिान गनय पाइने छैन ।  

10. लिलिि  

(16) गाउुँपालिकामा रहकेा सवारी साधन तथा एक्साभटेर कार्ायिर् प्रमखुको पणूय लनर्न्त्रणमा रहनेछन ्। सवारी 

साधन तथा एक्साभटेर चसु्त दरुुस्त राखी ममयत सम्भार गनुय पदालधकारी, र कमयचारी सिैको दालर्त्व ह नेछ 

।  

(17) एक्साभटेरको माइि लमटर आधारभतू कार्य अद्यावलधक राख्ने दालर्त्व मलेशन अपरेटर र चािकको ह नेछ 

।  

(18) एक्साभटेर लफल्डमा खटाउने वा नखटाउने लसफाररश चािक/अपरेटर र इलन्जलनर्रको ह नेछ र सो को 

स्वीकृलत प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत िाट ह नेछ ।  

(19) र्स कार्यलवलधमा समर्ानकुुि आवश्र्क संशोधन वा थपघट गनुयपने भएमा सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन 

सलमलतको रार् िमोलजम गाउुँ कार्यपालिकािे थपघट वा संशोधन गनय  

सक्नेछ ।  

 



 

 

नेपाि सरकार 

     दुह ुँ गाउुँपालिका 

      गाउुँकार्यपालिकाको कार्ायिर् लहलकिा 

प्रदेश नं .७   

एक्साभेटर अपरेशन िगसीट 

 

 

 

  

 

लमलत कामको लववरण र्ालन्त्रक 

उपकरणको 

लक.लम. घण्टा 
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ब्रेि फ्ल्यूड सिि अजय    

लििीट/िम्झौता न.ं  

िवारी दताा न.ं  

अपरेटर िोड  

यान्जिि उपिरणिो वववरण   

शुर लमलतः                   अजर् लमलतः 

समर्ः                      समर्ः                              

नामः  दिााः    I    II    III    IV 

किसिमः  

िा.पा.आजतररि िा.पा.अजतरितिा उ.ि.ि. िा.पा.बाहेि अजय सनिाय वा 
ठेिेदार 

अजय  

 



 

 

नेपाल िरिार 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दहु ुँ गाउुँपालिका गाउुँकार्यपालिकाको 

कार्ायिर् लहलकिा 

एक्साभेटर भाडा महशिु लवि 

 

भाडा सम्झौता नं. 

लवि नं.                                               सम्झौता लमलताः 

लमलताः                                                                                        भाडामा लिनेकोाः  

                                                                                             नामाः  

                                                                    ठेगानााः 

 र्ालन्त्रक उपकरणको लववरण िगलसट 

नं. 

भाडा लववरण कैलफर्त 

लस.नं. लवभागीर् नं. लववरण लसफ्ट घण्टा दर (रु) भाडा रकम (रु) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ५ वा ६ (७)=८  

पदा
र्ा 

आय
ल 

आय
ल 

पररमाण          



 

 

  
       

  
       

  
       

  
       

  
       

 

 

जम्मा भाडा रकमाः 

पेश्की जम्मााः  

िझुाउन ुपने रकम /लफताय गनुय पने रकमाः............................................ 

तयार गननेः                        लेखा शाखा प्रमुखेः                        कायाालय प्रमुखेः  

दजायाः                             लमलताः                                   लमलताः 

 
 

नेपाि सरकार  

दहु ुँ गाउुँपालिका गाउुँ कार्यपालिकाको  

कार्ायिर् लहलकिा 

एक्साभटेर भाडामा प्राप्त गनय लनवदेन पत्र 

  लमलत २०७५।   ।   

................................. कामको िालग दहु ुँ गाउुँपालिकाको एक्साभेटर संचािन कार्यलवलध अनसुार उल्िेलखत समर्को िालग एक्साभेटर उपिब्ध 

गररलदन ह न लनवेदन गदयछु ।  

क्र.स. एक्साभेटर कार्यको लववरण स्थान घण्टा कलहिे दलेख  अनमुालनत कार्य अवलध 

       

र्स गाउुँपालिकाको लनर्मानुसार भाडा लिि प्राप्त भए पलछ कट्टाह ने गरर हाि गाुँउपालिकािाट लनधायररत पेश्की (धरौटी) लदन र र्सै साथ संिग्न 

लनवेदनको पािना गनुय पने लनर्म तथा शतयहरु पािना गनय समेत मन्जरु गदयछु ।  

लनकार् /उपभोक्ता सलमलत/संस्था/व्र्लक्त:-  



 

 

ननवेदकको पूरा नाम ठेगानाेः -                                     

पद :-  

 

 

अफिसको कामको लाफि मात्र 

श्री लेखा शाखा ¸ 

दहु ुँ गा.पा.  

..................... लनम्न िमोलजम रकम धरौलटमा लिनहुोिा ।  

भाडामा लदने एक्साभेटरको लििरण भाडा दर िरौटी राख्नु पननेछ अनुमालनत रकम 

प्रलत घण्टा  प्रलत लसफ्ट 

    

धरौटी रकम प्राप्त भएको प्रमालणत गने अलधकृतको दस्तखताः 
         नाम :-  

 पद :-  

 

 

 


