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नौगाड गाउॉकामयऩालरकाको कामायरमको स्िालभत्िभा यहेको हेलब मान्धत्रक उऩकयण  प्रबािकायी ढङ्गरे 
सञ्चारन गनय̧  येखदेख तथा ब्मिस्थाऩन गनय  य  लभतव्ममी ढङ्गरे भभयत सम्बाय गनयका  साथै उक्त 
उऩकयण स-शलु्क बाडाभा िा अधम प्रमोजनका रालग उऩरब्ध गनय िाञ्छनीम देन्खएकोरे, 

नौगाड गाउॉऩालरका ऺेत्रको सभग्र बौलतक ऩूिायधाय विकास रगामत लछभेकी गाउॉऩालरका नागयऩालरका तथा 
न्जल्राहरुभा सभेत लनभायण हनेु बौलतक ऩूिायधायका कामयहरुभा स–शलु्क प्रमोग गनयका रालग मस 
कामायरमसॉग यहेको हेलब मान्धत्रक उऩकयण  सञ्चारन तथा ब्मिस्थाऩनका रालग देहामक शतय फधदेजभा 
यही सञ्चारन तथा ब्मिस्थाऩन गने गयाउने गयी नौगाड गाउॉकामयऩालरकाको लभलत २०७९।०४।२४ गते 
को नौगाड गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकफाट स्िीकृत गयी मो कामयविधी कामायधिमनभा ल्माइएको छ । 

१. सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
क)  मो  कामयविलधको नाभ “हेलब मान्धत्रक उऩकयण  सञ्चारन कामयविलध २०७९” यहेको छ । 

ख)  मो कामयविलध गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकफाट स्िीकृत बएको लभलत देन्ख राग ुहनेुछ । 

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा् 
क. “ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७९ राई सम्झन ुऩने छ । 

ख. “लनमभािरी” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन फभोन्जभ फनेको लनमभािरीराई सम्झन ुऩदयछ। 

ग. “गाउॉऩालरका” बन्नारे नौगाड गाउॉऩालरकाराई सम्झन ुऩदयछ । 

घ. “गाउॉसबा” बन्नारे नौगाड गाउॉ सबाराई सम्झन ुऩदयछ । 

ङ. “अध्मऺ” बन्नारे नौगाड गाउॉऩालरकाका अध्मऺराई सम्झन ुऩनेछ । 

च. “उऩाध्मऺ” बन्नारे नौगाड गाउॉऩालरकाका उऩाध्मऺराई सम्झन ुऩदयछ । 

छ. “गाउॉ”  कामयऩालरका बन्नारे नौगाड गाउॉ कामयऩालरकाराई सम्झन ुऩदयछ । 

ज. “प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे नौगाड गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमका प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृतराई सम्झन ुऩदयछ । 

झ.  “कामायरम” बन्नारे नौगाड गाउॉकामयऩालरकाको कामायरमराई सम्झन ुऩछय । 

ञ. “हेलब मान्धत्रक उऩकयण” बन्नारे स्काईबेटय¸ ब्माकरोडय¸ योड योरय¸ डोजय¸  राई जनाउनेछ  । 

ट. “सलभलत” बन्नारे मस कामयविलधको दपा ८ फभोन्जभको गठन बएको हनेु सलभलतराई सम्झन ु
ऩनेछ। 

ठ. “इन्धजलनमय” बन्नारे नौगाड गाउॉऩालरकाका इन्धजलनमयराई सम्झन ु ऩदयछ । सो शब्दरे िा 
गाउॉकामयऩालरका कामायरमरे सेिा ऩयाभशय लरन सम्झौता गयेको इन्धजलनमयराई सभेत जनाउॉदछ । 
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ड. “सफ-इन्धजलनमय” बन्नारे  नौगाड गाउॉऩालरकाका सफ-इन्धजलनमयराई सम्झन ुऩदयछ । सो शब्दरे 
नौगाड गाउॉकामयऩालरकाको कामायरमरे सेिा ऩयाभशय लरन सम्झौता गयेको सफ–इन्धजलनमयराई 
सभेत जनाउॉदछ । 

ढ. “प्रमोगकताय” बन्नारे सञ्चारनका रालग लरइ जाने सॊघ, सॊस्था,व्मन्क्त िा सयकायी लनकाम सम्झन ु
ऩदयछ । 

ण. “बाडा” बन्नारे बाडाभा उऩरव्ध गयाउन लनधाययण गरयएको दय येटफाट हनु आउने यकभराई 
सम्झन ुऩदयछ । 

त. “लफर” बन्नारे सञ्चारन गयेको अऩयेसन रगसीटको आधायभा कामायरमरे बाडा फाऩतको यकभ 
याजस्ि खाताभा जम्भा गनयको रालग तमाय गने बाडा भहसरु लफरराई सम्झन ुऩदयछ । 

थ. “अऩयेटय” बन्नारे हेलब मान्धत्रक उऩकयण सञ्चारन गनय खवटई जाने कभयचायीराई सम्झन ुऩदयछ । 

सो शब्दरे सहचारकराई सभेत जनाउनेछ । 

३. उद्दशे्म् 
नौगाड गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमफाट सञ्चारन गरयने बौलतक विकास कामयक्रभहरु स्थानीम 
गाउॉऩालरकाफासी सॊघसॊस्था नेऩार सयकायद्बाया सॊचालरत विकास आमोजनाहरु दात ृलनकामफाट सॊचारन 
हनेु विकास आमोजनाहरु तथा लछभेकी गाउॉऩालरका नगयऩालरकाहरुका विकास कामयक्रभहरुभा सभेत 
भाग बई आए अनसुाय प्राथलभकताका आधायभा प्रमोगभा ऩठाउन तथा उऩकयण सॊचारन विलधभा 
एकरुऩता य सयरता ल्माउन ुमो कामयविलधको प्रभखु उद्देश्म यहेको छ । 

४. सॊचारन विलध् 
१) कामायरमको कामय िा अधम आकन्स्भक कामयहरुभा प्रमोग नबइ हेलब मान्धत्रक उऩकयण  खारी 

यहेको अिस्थाभा कामायरमको काभभा फाधा नऩने गयी सॊचारक सलभलतको लसपारयशभा गाउॉ 
कामयऩालरकारे तोके फभोन्जभको बाडा लरइ कुनै ऩलन ब्मन्क्त िा सॊघ सॊस्थाराई हेलब मान्धत्रक 
उऩकयण  बाडाभा उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ । 

२)  कुनै ऩलन ब्मन्क्त, सॊघ सॊस्थाराई आिश्मक ऩयेको उऩकयण प्रमोगभा ल्माउनका रालग देहामका 
प्रकृमा ऩयुा बए ऩश्चात भात्र उक्त उऩकयण उऩरब्ध गयाइनेछ । 

३) ब्मन्क्त िा सॊस्थाफाट प्रमोजनका रालग भाग गरयएको अिलधको रालग कामायरमकरे उऩरब्ध 
गयाउन सक्ने अिस्था बएभा अनसूुची-२ भा तोवकए फभोन्जभको ढाॉचाभा लनिेदन ददन ुऩनेछ । 

४) भाग लनिेदन उऩय कामायरमफाट उऩरब्ध गयाउने लनणयम बएऩश्चात तोवकएको बाडा दय फभोन्जभ 
प्रमोगकततायरे प्रमोग गनय चाहेको अफलधको रालग राग्ने बाडा यकभ अग्रीभ गाउॉ कामयऩालरकाको 
कामायरमभा नगदै फझुाइ सोकी आम्दानी यलसद िा ग्िरोिर आइएभई फैंक होऩयीगाड शाखा 
न्स्थत नौगाड गाउॉकामयऩालरकाको नाभभा यहेको धयौटी खाता नॊ. S404010000003 भा यकभ 
जम्भा गयेको सक्करै बौचय ऩेश गनुयऩनेछ । 
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५) तोवकएको अलग्रभ शलु्क फझुाइ ऩश्चात दपा ६ को (ख) भा तोकीएको शतयनाभा फभोन्जभ 
अनसूुची–१ फभोन्जभको हेलब मान्धत्रक उऩकयण  चरान/सम्झौता पायाभ फभोन्जभ कयाय सम्झौता 
गनुयऩनेछ। 

६) लनिेदकरे भाग गरयएको सभमबधदा फढी सभमसम्भ काभकाज गनुय गयानुय ऩने बएभा हेलब मान्धत्रक 
उऩकयण  अऩयेटयरे तत्कार कामायरम प्रभखुराई खफय गयी थऩ कामय आदेश लरएय थऩ सभमको 
यकभ अलग्रभ जम्भा गनय रगाएय भात्र हेलब मान्धत्रक उऩकयण  सॊचारन गनुय ऩनेछ । 

क. भेलसन प्रमोग गये िाऩत प्रलत घण्टा प्रलत लसफ्ट प्रलत ददनको शलु्क लनधाययण अनसूुची – ४ भा 
तोवकए फभोन्जभ हनेुछ । 

ख. भेलसन वपल्डभा खटाउदा कामायरम कम्ऩाउण्डय ददई काभ सम्ऩन्न गयी ऩनु् कामायरम वपताय 
बएसम्भको लभटयको वहसाि गणना गयी राग्ने शलु्क हेलब मान्धत्रक उऩकयण  प्रमोगकतायरे 
अलनिामय फझुाउन ुऩनेछ।  

ग.  हेलब मान्धत्रक उऩकयण  खवटगएको स्थानभा काभ सम्ऩन्न गयी कामायरम वपताय बए ऩश्चात हेलब 
मान्धत्रक उऩकयण  अऩयेटयरे काभको विियण सवहत लभटयको अद्यािलधक अलबरेख अनसूुची –६ 
फभोन्जभको पायाभभा बयी कामायरम सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ । 

घ.  गाउॉऩालरकारे आिश्मकता य  औन्चत्मताको आधायभा लनन्श्चत सभमसम्भ कामय गनय हेलब मान्धत्रक 
उऩकयण  सोझै उऩरव्ध गयाउन सक्नेछ । उक्त काभको विियण सभेत अनसूुची – ७ फभोन्जभ 
अलबरेखफद्ध गनुय ऩनेछ । 

 हेलब मान्धत्रक उऩकयण  प्रमोग गयी तोवकएको सभमबधदा अगािै काभ सम्ऩन्न बई प्रमोगकतायको 
धयौटी यकभ सन्ञ्चत यहेको खण्डभा कामायरम प्रभखुको आदेशको आधायभा सॊन्चत सभम िाऩत हनु 
आउने यकभ काफ ुफावहयको ऩरयन्स्थलत फाहेक भाग गयेको एक हप्ता लबत्र चेकद्बाया वपताय गनुय ऩनेछ । 

५.  इधधन तथा भभयत सम्फन्धध व्मिस्था् 
क) हेलब मान्धत्रक उऩकयणको अऩयेटयरे इधधन तथा रलुिकेधट भाग गदाय कामायरमरे लनधाययण गयेको 

पायाभ स्िीकृत गयाएय भात्र बनुय ऩनेछ । इधधन तथा रलुिकेधट खऩतको अद्यािलधक विियण हेलब 
मान्धत्रक उऩकयण  अऩयेटयरे तमाय गयी इन्धजलनमयको लसपारयशभा कामायरम प्रभखु सभऺ ऩेश 
गनुयऩनेछ । 

ख) हेलब मान्धत्रक उऩकयण  लफलग्रएभा लफलग्रएको लरन्खत जानकायी हेलब मान्धत्रक उऩकयण  अऩयेटयरे 
नौगाड गाउॉकामयऩालरकाको कामायरमराई गयाउन ुऩनेछ । कामायरमफाट िकय सऩभा चेकजाॉच गयाई 
भभयत गनुयऩने कामयको विस्ततृ विियण भाग गयी स्िीकृत बएऩश्चात भात्र भभयत सम्बाय कामय 
गरयनेछ । 

ग) भभयत सम्बायको कामय गदाय गयाउॉदा हेलब मान्धत्रक उऩकयण अऩयेटय िा इन्धजलनमय िा न्जधसी 
शाखाको प्रलतिेदन िकय सऩभा यहनऩुनेछ । 
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६. सञ्चारन शलु्क तथा बाडाभा उऩरब्ध गयाउने सम्फधधभा् 
कुनै व्मन्क्त सॊघ सॊस्थाफाट भाग बइ आएभा देहाम फभोन्जभको शलु्क नगदै िा तोवकएको फैँक खाताभा 
अलग्रभ फझुाउन ुऩनेछ । 

क)  हेलब मान्धत्रक उऩकयण (स्काईबेटय)  सञ्चारन शलु्क् 
हेलब  मान्धत्रक उऩकयण बाडा दय य कभयचायी बत्ता अनसूुची  – ५ भा उल्रेख बए फभोन्जभ हनेुछ। 

ख) बाडाभा उऩरव्ध गयाउने सम्फन्धध शतयहरु् 
१. नौगाड गाउॉऩालरकाको कामय िा अधम आकन्स्भक कामयहरुभा प्रमोग नबई हेलब मान्धत्रक उऩकयण  

खारी यहेको फेरा कामायरमहरुको गा.ऩा. को कामयभा फाधा नऩने गयी नौगाड गाउॉकामयऩालरकाको 
कामायरमरे तोके फभोन्जभको बाडा लरई कुनै ऩलन ब्मन्क्त िा सॊघ सॊस्थाराई हेलब मान्धत्रक उऩकयण  
बाडाभा उऩरव्ध गरयउन सक्नेछ । 

२. कुनै ऩलन ब्मन्क्त िा सॊघ सॊस्थारे आपुराई आिश्मक ऩयेको हेलब मान्धत्रक उऩकयण  बाडाभा 
उऩरब्ध हनु सक्ने िा नसक्ने सम्फधधभा सम्फधधत कामायरमभा सम्ऩकय  याखी जानकायी लरनऩुनेछ । 

३. बाडाभा प्रमोग गनय भाग गरयएको हेलब मान्धत्रक उऩकयण  भाग गरयएको अिलबको रालग उऩरब्ध 
गयाउन सक्ने िा नसक्ने सम्फधधभा सम्फन्धधत कामायरमरे प्रष्ट ऩानुय ऩनेछ । लनम्नलरन्खत ऩरयन्स्थतभा 
कामायरमरे हेलब मान्धत्रक उऩकयण  बाडाभा उऩरब्ध गयाउन असभथय हनेुछ । 

क.  भाग गरयएको हेलब मान्धत्रक उऩकयण  उऩरव्ध नबएको अिस्थाभा । 

ख.  भाग गरयएको हेलब मान्धत्रक उऩकयण  गा.ऩा. कामय िा अधम आकन्स्भक कामयभा प्रमोग बइ 
यहेको िा आकन्स्भक कामयको रालग  Stand by यहेको अिस्थाभा । 

ग. भाग गरयएको हेलब मान्धत्रक उऩकयण  चार ुहारतभा नयहेको अिस्थाभा । 

घ. भाग गरयएको हेलब मान्धत्रक उऩकयण  चार ुहारतभा नयहेको अिस्थाभा । 

४. बाडाभा प्रमोग गनय भाग गरयएको हेलब मान्धत्रक उऩकयण  भाग गयीएको अिलधको रालग 
कामायरमरे उऩरब्ध गयाउन सक्ने अिस्था बएभा सम्फन्धधत ब्मन्क्त िा सॊघ सॊस्थारे सॊरग्न 
तोवकएको ढाॉचा फभोन्जभ लनिेदन ददन ुऩनेछ । 

५. नौगाड गाउॉऩालरकाद्बाया सञ्चालरत मोजना फाहेक अधम लनकाम तथा ठेक्का ऩट्टा भापय त सञ्चालरत 
आमोजनाको रालग हेलब मान्धत्रक उऩकयण  बाडाभा प्रमोग गनय उक्त उऩकयणको तोवकएको 
बाडाभा दय फभोन्जभ प्रमोगकतायरे प्रमोग गनय चाहेको अिधीको रालग राग्ने आिश्मक बाडा 
यकभभा थऩ २५% गयी हनु आउने यकभ कामायरमरे तोवकददएको धयौटी खाताभा जम्भा गयी 
फैंक बौचय ऩेश गनुय ऩनेछ । कामायरमरे ऩलन बौचय प्राप्त बए ऩलछ आम्दानी यलसद उऩरब्ध 
गयाउन ु ऩनेछ । काफ ु फावहयको ऩरयन्स्थलत ऩरय धयौटी खाताभा दान्खरा गयी बौचय ऩेश गनय 
नसक्ने अिस्था यहेभा कामायरम प्रभखुरे आम्दानी यलसदफाट नगदै फझुी लरइ हेलब मान्धत्रक 
उऩकयण  उऩकयण उऩरब्ध गयाउन आदेश ददन सक्नेछ। मसयी नगदै जम्भा बएको यकभ अको 
ददन नै धयौटी खाताभा जम्भा गने ब्मिस्था लभराउन ुऩनेछ । 
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६. धयौटी जम्भा गयी सकेऩलछ  तोवकएको ढाॉचा फभोन्जभ हेलब मान्धत्रक उऩकयण  चरान सम्झौता 
पायाभ तमाय गनुय ऩनेछ । उक्त पायाभ तमाय गदाय देहाम फभोन्जभ गनुय ऩनेछ । 

अ. हेलब मान्धत्रक उऩकयण  चरान/ सम्झौता पायाभ सम्फन्धधत अऩयेटयराई कामायरमफाट ददइने 
लनदेशन हनेुछ।  

आ. प्रमोग कतायरे बाडाभा प्रमोग गनय चाहेको हेलब मान्धत्रक उऩकयण  सभम य लभलत खरुाइ 
फनु्झलरन ुऩनेछ । 

इ. बाडाभा प्रमोग बएको हेलब मान्धत्रक उऩकयण  वपताय हदुाॉ सभम य लभलत खरुाइ तोवकएको 
अलधकायीरे फनु्झलरन ुऩनेछ । 

७. कामायरमहरुरे बाडाभा उऩरब्ध गयाउने हेलब मान्धत्रक उऩकयण  सॊचारनको गनय अनसूुची–६भा 
तोवकएको ढाॉचा फभोन्जभको अऩयेशन रगलसट तोकीएको अलधकायीरे प्रभान्णत गयी सम्फन्धधत हेलब 
मान्धत्रक उऩकयण अऩयेटयराई उऩरब्ध गयाउन ु ऩनेछ । अऩयेटयरे ऩलन सोही रगलसटभा हेलब 
मान्धत्रक उऩकयण  सम्फन्धध अलबरेख याख्नऩुनेछ ।  

८. हेलब मान्धत्रक उऩकयण  बाडाभा प्रमोग गनय प्राप्त बएको लनिेदन भेलसन चरान सम्झौता पायाभ य जायी 
गरयएको अऩयेशन रगसीट कामायरमरे छुट्टाछुटै्ट यन्जस्टयभा दताय गनुय ऩनेछ । 

९. हेलब मान्धत्रक उऩकयण  बाडाभा प्रमोग गदाय कामायरमफाट काभ गने साइटसम्भ रैजाने य काभ सभाप्त 
बए ऩश्चात सयुन्ऺत तियरे कामायरमभा वपताय फझुाने सम्ऩूणय न्जम्भेिायी सम्फन्धधत प्रमोगकतायको 
हनेुछ। 

१०. हेलब मान्धत्रक उऩकयण  बाडाभा प्रमोग गदाय त्मसभा खऩत हनेु इधधन य सञ्चारनको रालग खवटई 
जाने अऩयेटयको भ्रभण खचय लनमभािरी २०६४ अनसुाय हनेु सवुिधा सम्फन्धधत प्रमोगकतायरे ब्महोनुय 
ऩनेछ । 

११. हेलब मान्धत्रक उऩकयण  बाडाभा प्रमोग बैयहेको अिस्थाभा लफग्रन गई भभयत गनुयऩने बएभा 
सम्फन्धधत अऩयेटयरे कामायरमभा आई भभयत आिेदन पायाभ बनुय ऩनेछ ।मदद अऩयेटय आउन सम्बि 
नबएभा कामायरमरे उक्त हेलब मान्धत्रक उऩकयण  भभयत गनय खटाउने भेकालनकरे नै सम्फन्धधत 
अऩयेटयसॉग सभधिम याखी भभयत आिेदन पायाभ बनुयऩनेछ । मसयी हेलब मान्धत्रक उऩकयण लफग्रन 
गई सॊचारन हनु नसकेको विियण अऩयेसन रगसीटभा सभेत जनाइ प्रभान्णत गनुयऩनेछ। 

१२. लनधायरयत सम्झौताभा अिलधभा काभ सभाप्त हनु नसकी उक्त हेलब मान्धत्रक उऩकयण  ऩनु् बाडाभा 
सॊचारन गनय म्माद थऩ गनुयऩने बएभा म्माद सभाप्त हनु ुअगािै प्रमोगकतायरे कामायरमभा सम्ऩकय  याखी 
क्रभ सॊखमा २ देन्ख ८ सम्भको प्रवक्रमा ऩनु् ऩयुा गनुयऩनेछ । 

१३. हेलब मान्धत्रक उऩकयण  बाडाभा प्रमोग गदाय उक्त उऩकयण कामायरमफाट फावहय लनस्केको य 
कामायरमभा वपताय बएको लभलत य सभम कामायरमको गेटभा यहेको ऺद्य यन्जस्टयभा जनाइ सम्फन्धधत 
अऩयेटयको दस्तखत गयाइ तोवकएको अलधकायफाट प्रभान्णत गयाइ याख्न ुऩनेछ । 
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१४. हेलब मान्धत्रक उऩकयण  उऩकयण बाडाभा प्रमोग बइ वपताय बए ऩलछ सम्फन्धधत अऩयेटयरे उक्त 
उऩकयण सॊचारन बएको विियण सवहतको अऩयेशन रगसीट कामयरमभा फझुाउन ुऩनेछ । 

१५. हेलब मान्धत्रक उऩकयण  बाडाभा प्रमोग बई वपताय बएऩलछ अऩयेशन रगलसट अनसुाय तोवकएको 
ढाॉचा फभोन्जभको बाडा भहशरु लफर  तमाय गनुय ऩनेछ। 

१६. हेलब मान्धत्रक उऩकयण  बाडाभा प्रमोग बइ बाडा भहशरु विर तमाय बए ऩलछ प्रमोगकतायको 
धयौटी यकभ भध्मेफाट बाडा भहशरु लफर फभोन्जभको यकभ पयपायक गयाउन ुऩदयछ ।विर यकभ 
बधदा धयौटी खाताभा जम्भा बएको यकभ फढी बएभा प्रमोग कतायराइ वपताय गने य लफर फभोन्जभको 
यकभ अऩगु बएभा प्रमोगकतायफाट धयौटी खाताभा यकभ जम्भा गनय रगाइ पयपायक गयाउन ुऩनेछ।  

१७. हेलब मान्धत्रक उऩकयण  बाडाभा प्रमोग बइ बाडा भहशरु लफर तमाय बएऩलछ हनु आउने यकभ 
सम्फन्धधत कामायरमरे याजश्व शीषयकभा जम्भा गने ब्मिस्था लभराउन ुऩनेछ । 

१८. गाउॉऩालरकाफाट हेलब मान्धत्रक उऩकयण  बाडाभा उऩरब्ध गयाउदा प्रमोगकतायहरुरे गाउॉऩालरकाको 
भेशीन बाडा सम्फन्धध तोवकएको लनमभ शतयहरु ऩारना गनुय ऩनेछ । 

७. कभयचायी ब्मिस्था 
१.  हेलब मान्धत्रक उऩकयण सञ्चारनका रालग १ जना अऩयेटय य आिश्मक ऩयेभा सहमोगी १ जना 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ फभोन्जभ कयाय सेिाभा लनमकु्त गरयनेछ । 

२.  कयायभा लनमनु्क्त कभयचायीको सेिा सवुिधा कयाय सम्झौताभा उल्रेख बएफभोन्जभ हनेुछ। 

८. सञ्चारन तथा ब्मिस्थाऩन सलभलत 

गाउॉ कामयऩालरकाको हेलब मान्धत्रक उऩकयण सधचारन तथा ब्मिस्थाऩनका रालग नीलतगत तथा 
लनदेशनात्भक ब्मिस्थाका रालग तऩलसर फभोन्जभको सॊचारन तथा ब्मिस्थाऩन सलभलत यहनेछ । 

गाउॉऩालरका अध्मऺ   - सॊमोजक 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  - सदस्म 

रेखा शाखा  प्रभखु   - सदस्म 

इन्धजलनमय    - सदस्म 

न्जधसी शाखा प्रभखु   - सदस्म 

मोजना  शाखा प्रभखु  - सदस्म  

याजस्ि शाख प्रभखु   - सदस्म सन्चि 

९. मसै फभोन्जभ भालनने 

१. मस कामयविलध जायी हनुबधदा ऩवहरे बएका काभ कायिाहीहरु मसै कामयविलध फभोन्जभ बएको 
भालननेछ। फक्मौता िा वहसाफ वकताफ गनय फाॉकी यहेको बए मस कामयविलध बधदा धमून हनेु गयी वहसाफ 
लभरान गनय ऩाइने छैन । 
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१०. विविध 

१. गाउॉऩालरकाभा यहेका हेलब मान्धत्रक उऩकयण कामायरम प्रभखुको ऩूणय लनमधत्रणभा यहनेछन ्। सिायी 
साधन तथा हेलब मान्धत्रक उऩकयणहरुको सम्बाय गनुय ऩदालधकायी य कभयचायी सफैको दावमत्ि हनेुछ । 

२. हेलब मान्धत्रक उऩकयण भाइर लभटय आधायबतू कामय अद्यािलधक याख्न ेदावमत्ि हेलब मान्धत्रक उऩकयण  
अऩयेटय य चारकको हनेुछ । 

३. हेलब मान्धत्रक उऩकयण  वपल्डभा खटाउने लसपारयस चारक अऩयेटय य इन्धजलनमयको हनेुछ य सो को 
स्िीकृलत प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतफाट हनेुछ । 

४. मस कामयविलधभा सभमानकुुर आिश्मक सॊशोधन िा थऩघट गनुयऩने बएभा सॊचारन तथा ब्मिस्थाऩन 
सलभलतको याम फभोन्जभ गाउॉ कामयऩालरकारे थऩघट िा सॊसोधन गनय ।



अनुसूची -१ 
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नेऩार सयकाय 

नौगाड गाउॉऩालरका 
गाउॉकामायऩालरकाको कामायरम होऩयीगाड दाच ुयरा 

 
 
 
 

 

 

 
 

लभलत काभको विियण मान्धत्रक अऩकयणको वक.लभ. 
घण्टा 

काभ गयेको मान्धत्रक 
उऩकयणको 
अिस्था 

तैल्म 
ऩदाथय 

 अधम अऩयेटयको 
दस्तखत 

प्रमोग 
कतायको 
दस्तखत 

प्रभान्णत 
गनेको 
दस्तखत 

 ठाउॉ विियण देन्ख सभम घण्टा लसफ्ट लफग्रभेा¸लफग्रकेो य 
फनेको सभम 

विियण ऩरयभाण     

              

              

              

              

तैल्म  वकलसभ इन्धजलनमय लगमय ट्राधसलभसन 
आमर 

हाइड्रोलरक 
आमर 

िेक 
फ्ल्मूड 

लग्रज अधम      

              

 

 

 

 

रगसीट/सम्झौता नॊ. शरुु लभलत्   अधम लभलत् 

सभम्   सभम् सिायी दताय नॊ. 

वकलसभ् 

गा.ऩा. फाहेक अधम लनकाम 
िा 

गा.ऩा. अधतयगतका उ.स.स. 

गा.ऩा. आधतरयक 

मान्धत्रक उऩकयणको विियण 

अऩयेटय नाभ् 

दजाय् I     II      III      IV 
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नेऩार सयकाय 
नौगाड गाउॉऩालरका गाउॉकामयऩालरकाको 

कामयरम होऩयीगाड 

 

हेलब मान्धत्रक उऩकयण  बाडा भहशरु लफर 

बाडा सम्झौता नॊ 
विर नॊ.             सम्झौता लभलत् 
लभलत्              

बाडाभा लरनेको् 
नाभ्          ठेगाना् 

मान्धत्रक 
उऩकयणको 
विियण 

  रगलसट 
नॊ. 

बाडा 
विियण 

   कैवपमत 

लस.नॊ. विबालगम नॊ. विियण  लसफ्ट घण्टा दय 
रु 

बाडा यकभ   

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ५िा६(७)=८  

         

         

         

         

         

जम्भा बाडा यकभ् 
ऩेश्की जम्भा् 
फझुाउन ुऩने यकभ/ वपताय गनुय ऩने यकभ्.......................... 
तमाय गने       रेखा प्रभखु्   कामायरम प्रभखु् 
दजाय्       लभलत्    लभलत् 
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नेऩार सयकाय 
नौगाड गाउॉऩालरका गाउॉ कामयऩालरकाको 

कामायरम होऩयीगाड 

 

हेलब मान्धत्रक उऩकयण  बाडाभा प्राप्त गनय लनिेदन 

 

................................ काभको रालग नौगाड गाउॉऩालरकाको हेलब मान्धत्रक उऩकयण  सॊचारन कामयविलध 
अनसुाय उल्रेखत सभमको रालग हेलब मान्धत्रक उऩकयण  उऩरब्ध गरयददन हनु लनिेदन गदयछु । 

क्र.सॊ. हेलब मान्धत्रक उऩकयण 
नाभ 

कामयको विियण स्थान घण्टा कवहरे देन्ख अनभुालनत कामय 
अिलध 

       

       

       

 

मस गाउॉऩालरकाको लनमभानसुाय बाडा विर प्राप्त बए ऩलछ कट्टाहनेु गरय हार गाउॉऩालरकाफाट लनधायरयत ऩेश्की 
(धयौटी)  ददन य मसै साथ सॊरग्न लनिेदनको ऩारना गनुय ऩने लनमभ तथा शतयहरु ऩारना गनय सभेत नम्जयु गदयछु । 

लनकाम्- ब्मन्क्त/ सॊस्था  

 

लनिेदकको ऩयुा नाभ¸ थय ठेगाना् 
ऩरयचम ऩत्र नॊ. – 
सॊथाको हकभा ऩद्- 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

अवपसको काभको रालग भात्र 

श्री रेखा शाखा् 
नौगाड गा.ऩा. 
................................. लनम्न फभोन्जभ यकभ धयौटीभा लरनहुोरा 
बाडाभा ददने हेलब मान्धत्रक 
उऩकयण  विियण 

बाडा दय  धयौटी याख्न ुऩने अनभुालनत 
यकभ  

 प्रलत घण्टा प्रलत लसफ्ट  
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नौगाड गाईँपालिका (यस पछी पलििो पक्ष भलनने)…………¸ लजल्िा ………..   गाईँ/नगर  पालिका  वडा  नं. 

…………….…  स्थायी  ठेगाना  भएका श्री …………  (यस पलछ दोस्रो पछ भलनने) ……………. गतेका ददन 

नौगाड गाईँकाययपालिकाको ………. भाडामा लिनका िालग दिेायका शतयका ऄलधनमा रिी पलििो पक्षिे दोस्रो 

पक्षिाइ सेवा ईपिब्ध गराईन मञ्जुर भइ यो सम्झौता गरी एक–एक प्रलत अपसमा बुँझी लियौ/ददयौ ँ। 

शतयिरः 

१. यो सम्झौता लमलत ………….… गते दलेि ………….….िागु हुनेछ । अपसी सम्झौता र अवश्यकता बमोलजम 

सम्झौता ऄवलध थप तथा तय हुन सके्नछ । 

२. सम्झौता िागु भएको लमलत दलेि पलििो पक्षिे दोस्रो पक्षिाइ स्काभेटर मेलसन ईपकरण ईपिब्ध गराईनु पनेछ । 

३. पलििो पक्षिे  दोस्रो पक्षिाइ ईपिब्ध गराएको सेवा बाफत पाईने प्रलत घण्टा रकम र. ………ऄक्षरेपी 

………… दरिे हुनेछ र ऄपरेटर तथा सिायक ऄपरेटरको भत्ता बाफतको रकम प्रलत घण्टा र. …… /– ऄक्षरेपी 

चार सय पचास मात्रका दरिे दोस्रो पक्षिे बेिोनुय पनेछ । 

४. सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएमा अचरण सम्बन्धी कुरािर सावयजलनक िररद ऐन¸ २०६३ एवं 

लनयमाविी¸ २०६४ र सेवा करार लनदलेशका¸ २०५९ मा व्यवस्था भए ऄनुसार अचरण सम्बन्धी कुरािर दवुै 

पक्षिे पािना गनुयपनेछ । 

५. भुक्तानीको तररका सम्झौता ऄनुसारको रकम ऄलिम दोस्रो पक्षिे न्यूनतम ५० % गाईँपालिकाको अन्तररक 

राजस्व िातामा जम्मा गनुयपनेछ । 

६. आन्धन  बाफतको रकम ………. का दरिे र िलेभ यालन्त्रक ईपकरणका ऄपरेटरको भत्ता …..  पक्षिे नै व्यिोनुय 

पनेछ । 

७. र. १०¸००० /–  ऄक्षरेपी दश िजार सम्मको ममयत सम्भार ………….. पक्षिे र सो भन्दा मालथको ममयत सम्भार 

िचय ……………पक्षिे व्यिोनुय पनेछ । 

८. सम्झौता ऄनुसारको रकम तोदकएको ऄवलध लभत्र नभएमा सम्झौता ऄनुसारको रकम ऄसुि ईपर गरी थप 

सम्झौता रकमको ५० प्रलतशत सम्म थप जररवाना िाग्नेछ ।  

९. सम्झौता दोस्रो पक्षका कारणबाट  भंग गनुय परेमा प्रलत ददन सम्झौता रकमको १० प्रलतशत  दोस्रो पक्षबाट कट्टी 

गररनेछ । 

१०. यस ईल्िेि भए बािकेका ऄन्य कुरािर प्रचलित कानून बमोलजम हुनेछन् । 

११. ऄन्य केिी भए िुिाईनेः 

   पलििो पक्षको तफय बाटः      दोस्रो पक्षको तफय बाटः 

 नाम¸ थरः        नाम¸ थरः  

 पदः         पदः  

 कायायियः   फमय/संस्था/कम्पनीको नामः  

       साक्षीिर 

आलत सम्बत  ……………. साि…………… मलिना ……………… गते रोज ………. शुभम् ।
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हेलब मान्धत्रक उऩकयण बाडाभा ददन/ुलरन ुऩयेको खण्डभा बाडा दय तथा कभयचायीको बत्ता 
क)  हेलब मान्धत्रक उऩकयण ( इधधन  सवहत ) 

(अऩयेटय  य इधधन फाहेक) 

क्र.स. हेलब मान्धत्रक उऩकयण काभको प्रकाय बाडा दय कैवपमत 

प्रलत घण्टा लसप्ट 

१ हाइड्रोलरक एक्जाबेटय अधम  लनकाम तथा 
ठेक्काऩट्टा भापय त  
सञ्चालरत आमोजना 

७,००० ।- २८००० ।-  

      

      

 

ख) हेलब मान्धत्रक उऩकयण ( इधधन फाहेक) 

(अऩयेटय  य इधधन फाहेक) 

क्र.स. हेलब मान्धत्रक उऩकयण काभको प्रकाय बाडा दय कैवपमत 

प्रलत घण्टा लसप्ट 

१ हाइड्रोलरक एक्जाबेटय अधम  लनकाम 
तथा ठेक्काऩट्टा 
भापय त  
सञ्चालरत 
आमोजना 

३¸०००   

      

 

ग) हेलब मान्धत्रक उऩकयण अऩयेटय बत्ता (नौगाड गाउॉकामयऩालरकाफाट स्िीकृत काभ हुॉदाका फखत) 

(अऩयेटय  य इधधन फाहेक) 

क्र.स. हेलब मान्धत्रक उऩकयण 

 

कभयचायी तथा जनशन्क्त बाडा दय कैवपमत 

प्रलत घण्टा लसप्ट 

१ हाइड्रोलरक एक्जाबेटय अऩयेटय १२५ ।-   

सह-चारक    

२  अऩयेटय    

सह-चारक    
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बाडाभा सम्झौता बए फभोन्जभ  कामायरमफाट छुटेदेन्ख कामयऺ ते्रफाट पकय दा सम्भ 

हेलब मान्धत्रक उऩकयण चरेको 
 

लभटयको रकफकु 

क्र.सॊ. काभको विियण लभलत हेलब मधत्र चरेको 
अिलध 

लभटय येकडय वक.लभ. कैवपमत 

    

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

 

 
.........................     ...........................        ........................... 

 तमाय ऩाने      जाॉच गने    प्रभान्णत गने  

हेलब मधत्र अऩयेटय    इन्धजलनमय   प्रभखु  प्रशासकीम अलधकृत 
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कामायरमको  लनणयमानसुाय विशेष   ऩरयन्स्थलतको कामयका रालग कामायरमफाट  छुटेदेन्ख कामयऺ ेत्रफाट 
पकय दासम्भ हाइड्रोलरक हेलब मान्धत्रक उऩकयण चरेको लभटय फकु 

लभटयको रकफकु 

क्र.सॊ. काभको विियण लभलत हेलब मधत्र चरेको 
अिलध 

लभटय येकडय वक.लभ. कैवपमत 

    

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

 

 
.........................     ...........................        ........................... 

 तमाय ऩाने      जाॉच गने    प्रभान्णत गने  

हेलब मधत्र अऩयेटय    इन्धजलनमय   प्रभखु  प्रशासकीम अलधकृत 


