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भारी सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्वन्धी काययववधध, २०७६ 

 

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाधलकाको स्वाधमत्वममा रहेका भारी यान्त्न्िक उपकरणहरु ववकास धनमायण, 
सरसफाईमा उपयोग गनय र भाडामा लगाई सेवा प्रवाह गरी नगरपाधलकालाई आय श्रोत र नगरवासीहरुलाई ववकासका 
गधतववधध र भौधतक धनमायणमा ववशेष सहधुलयत प्रिान गरी नागररक र उपभोक्तालाई सहज पयुायउनको लाधग भारी 
सवारी साधनहरु डोजर, लोडर, ट्रीपर, सक्सन ट्ाांक, सव बाहन तथा ट्ाक्टर सांचालन तथा यसको दिगो व्यवस्थापन 
गिै लैजान बाञ्छधनय भएकोले स्थाधनय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को िफा १०२ र प्रशासकीय काययववधध 
(धनयधमत गने ) २०७४ को िफा ४ बमोन्त्जम भारी सवारी साधन सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्वन्धी यो काययववधध 
बनाई जारी गररएकोछ । 

 

पररच्छेि १ 

प्रारम्भीक 

 

१. सांन्त्िप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययववधधको नाम "भारी सवारी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काययववधध, 
२०७6" रहनेछ। 

(२) यो काययववधध नगर काययपाधलकाले स्वीकृत गरेको धमधत िेन्त्ि लाग ुहनुेछ। 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसांगले अको अथय नलागेमा यस काययववधधमाः 
क) “ऐन” भन्नाले स्थाधनय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई सम्झनपुछय। 

ि) “नगरपाधलका” भन्नाले दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाधलका सम्झनपुछय। 

ग) “काययपाधलका” भन्नाले दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरकाययपाधलका सम्झनपुछय। 

घ) “नगर प्रमिु” भन्नाले दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाधलकाको प्रमिुलाई सम्झनपुछय। 

ङ) “नगर उप प्रमिु” भन्नाले दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाधलकाको उपप्रमिु सम्झनुपुछय। 

च) “प्रमिु प्रशासवकय अधधकृत” भन्नाले दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगर काययपाधलकाको प्रमिु प्रशासकीय 
अधधकृतलाई सम्झनपुछय।  

छ) “भाडा” भन्नाले यान्त्न्िक उपकरणहरु भाडामा उपलब्ध गराउन धनधायरण गररएको िररेटबाट हनु आउन े
रकमलाई सम्झन ुपछय। 

ज) “प्रयोगकताय” भन्नाले भारी सवारी साधन सञ्चालनको लाधग धलई जाने सांघ, सांस्था, व्यन्त्क्त वा सरकारी 
धनकायलाई सम्झन ुपछय। 

झ) “धबल” भन्नाले भारी सवारी साधन सञ्चालन गरेको अपरेसनल लगसीटको आधारमा नगर काययपाधलकाले 
भाडा वापतको रकम राजस्व िातामा जम्मा गनयको लाधग तयार गने भाडा महसलु ववललाई सम्झन ुपछय। 

ञ) “अपरेटर” भन्नाले व्याक हो लोडर,डोजर लगाएतका भारी सवारी साधन चलाउनका लाधग नेपाल 
सरकारबाट लाइसेन्स (अनमुधत पि) प्राप्त गरी भारी सवारी साधन चलाउन िटीई जान ेकमयचारीलाई 
सम्झन ुपछय। 

ट) “चालक” भन्नाले वटप्पर, धमधन वटप्पर ट्रक, ट्ाक्टर, सक्सन ट्ाांक र सव बाहन चलाउनको लाधग नेपाल 
सरकारवाट लाइसेन्स (अनमुधत पि) प्राप्त गरी भारी सवारी साधनचलाउन िवटई जान ेकमयचारीलाई 
सम्झन ुपछय। 
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ड) “हेल्पर” भन्नाले यान्त्न्िक उपकरणको सरुिा र हेरचार गने र अपरेटर वा चालकलाई सघाउने व्यन्त्क्त 
सम्झनपुछय। 

ढ) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोन्त्जम” भन्नाले यस काययववधधमा तोवकएको वा तोवकए बमोन्त्जम सम्झनपुछय।  

ण) “व्यवस्थापन सधमधत” भन्नाले नगरपाधलकाको स्वाधमत्वमा रहेका भारी सवारी साधनहरुको उन्त्चत 
व्यवस्थापन, रेििेि, ममयत सम्भार, सञ्चालन, अनगुमन र धनररिण गनय गठीत व्यवस्थापन सधमधतलाई 
सम्झन ुपछय। 

ट) “भारी सवारी साधन” भन्नाले 4 (चार) टन भन्िा माधथ वजन भएका बस, ट्रक, ट्र्याक्टर, िमकल, डोजर, 
लोडर (ब्याक हो),डम्फर, के्रन, रोलर आिी सवारी साधनलाई सम्झनपुछय। 

 

 

पररच्छेि २ 

भारी सवारी साधन प्रयोग, कायय ििे र सम्झौंता 
 

३. भारी सवारी साधन भाडामा प्रयोग गनेः (१) नगरपाधलकाले भारी सवारी साधनको प्रयोग आन्तररक काययमा प्रयोग 
गनुयको साथै भाडामा समेत कुनै पधन व्यन्त्क्त, सरकारी वा गैर सरकारी सांघ सांस्थालाई दिई प्रयोग गनय सक्नेछ। 

(२) कुनै पधन व्यन्त्क्त, सांघ सांस्था वा सरकारी कायायलयले आफूलाई आवरश्यक परेको भारी सवारी साधन 
भाडामा धलन नगरपाधलकामा माग गरी धलन सक्नछे। 

(३) नगरपाधलकाले माग गरीएको भारी सवारी साधन िेहायको अवस्थामा उपलब्ध गराउन (इन्कार गनय) 
असमथय जनाउन सक्नछे। 

(क) माग गररएको भारी सवारी साधन उपलब्ध नभएको अवस्थामा, 
(ि) भारी सवारी साधन काययपाधलकाको वा अन्य आकन्त्स्मक काययमा प्रयोग भई रहेको वा आकन्त्स्मक 

काययको लाधग तयारी अवस्थामा रहेको अवस्थामा, 
(ग) भारी सवारी साधन वा अपरेटर वा चालकको न्त्जउ ज्यान जोन्त्िममा पनय सक्ने पररन्त्स्थधत रहेको 

अवस्थामा, 
(घ) भारी सवारी साधन चाल ुअवस्थामा नरहेको अवस्थामा,  

(४) माग गररएको भारी सवारी साधन माग गररएको अवधधको लाधग नगरपाधलकाले उपलब्ध गराउन सक्न े
िेन्त्िएमा माग गने व्यन्त्क्त, सांघ-सांस्था वा सरकारी कायायलयलाई सो को जानकारी उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

(५) भारी सवारी साधन भाडामा प्रयोग गनय नगरपाधलकाबाट स्वीकृत भए पधछ सम्वन्त्न्धत व्यन्त्क्त, सांघ सांस्था 
वा कायायलयले चाहेको अवधधको लाधग लाग्ने आवश्यक भाडा रकम नगरपाधलकामा जम्मा गरे पधछ भारी 
सवारी साधन उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

(६) धनधायररत सम्झौता अवधधमा काम सम्पन्न हनु नसकी भारी सवारी साधन थप समयको लाधग प्रयोग गनुय 
पने  भएमा समय समाप्त हनु भन्िा अगावै प्रयोगकतायले के कधत समय थप गनुय पने हो िलुाई नगरपाधलकामा 
आवश्यक भाडा रकम सवहत धनवेिन गरेमा नगरपाधलकाले थप समयको लाधग उपकरण सञ्चालन गनय अनमुधत 
दिन सक्नेछ। 

४. भारी सवारी साधन प्रयोग गने कायय ििेः (१) भारी सवारी साधनको प्रयोग नगर िेि धभि धसधमत रहनछे। 
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(२) उपिफा (१) जनु सकैु कुरा लेन्त्िएको भए तापधन आवश्यकता र औ ांन्त्चत्यको आधारमा स्वीकृती धलएर 
अन्य ििेमा प्रयोग गनय बाधा पने छैन। 

५. भारी सवारी साधन प्रयोग गनय सम्झौता गनुय पनेः (१) भारी सवारी साधन प्रयोगकतायले प्रयोग गनय भाडा वापत 
रकम जम्मा गरे पधछ तोवकएको ढााँचामा मेन्त्शन चलान सम्झौता गनुय पनेछ। मेन्त्शन चलान सम्झौता गिाय िेहाएका 
बमोन्त्जमका सतयहरु उल्लेि गनुय पनेछ। 

(क) प्रयोगकतायले भाडामा प्रयोग गनय चाहेको यान्त्न्िक उपकरणको नाम, समय, धमधत र बनु्त्झधलनेको 
नाम, थर र वतन, 

(ि) प्रयोग भएको भारी सवारी साधन वफताय हनुे समय, धमधत 

(ग) भाडामा प्रयोग गिाय कायायलयबाट काम गने वफल्डसम्म लैजाने र काम सम्पन्न भए पश्चात सरुन्त्ित 
तवरले कायायलयमा वफताय बझुाउने सम्वन्त्न्ध, 

(घ) धनधायररत समय भन्िा कायय सम्पन्न हनु नसकी समय थप गरी सञ्चालन गनुय पने भएमा सो कुरा, 
(२) अन्य आवश्यक शतयहरु उल्लेि गनुय पने भएमा सम्झौता पिमा िलुाउन सवकनछे। 

 

पररच्छेि–३ 

भारी सवारी साधनको लगबकु र भाडा रकमको प्रयोग 

 

६.भारी सवारी साधनसञ्चालन सम्वन्त्न्ध लगबकु राख्न ुपनेः (१) नगरपाधलकाको भारी सवारी साधन प्रयोग गिाय तोवकए 
बमोन्त्जमको ढााँचामा लगबकु फाराम भरेर माि प्रयोग गनुय पनेछ।भारी सवारी साधन लगधसट तोवकएको अधधकारीले 
प्रमान्त्णत गरी सम्वन्त्न्धत अपरेटर वा चालकलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ र अपरेटर वा चालकले सोवह लगधसटमा 
उपकरण सञ्चालन सम्वन्त्न्ध सम्पूणय अधभलेि राख्न ुपनेछ। 

(२) भारी सवारी साधन कायायलयबाट बावहर धनस्केको र कायायलयमा वफताय भएको धमधत र समय िताय गरी 
सम्वन्त्न्धत चालकको िस्तित गराई तोवकएको अधधकारीबाट प्रमान्त्तत गनुय पनेछ। 

(३) भारी सवारी साधन प्रयोग भई वफताय भएपधछ सम्वन्त्न्धत अपरेटर वा चालकले उपकरण सञ्चालन भएको 
वववरण सवहत अपरेसन लगधसट तयार गरी कायायलयमा बझुाउन ुपनेछ। 

(४) भारी सवारी साधन भाडामा प्रयोग गनय प्राप्त भएको धनवेिन, मेन्त्शन चलान सम्झौता, जारी गररएको अपरेसन 
लगधसट तोवकएको अधधकारीले छुट्टा छुटै्ट रन्त्जष्ट्ररमा िताय गरी राख्न ुपनेछ। 

(५) उल्लेन्त्ित उपिफा (१) िेन्त्ि (४) सम्मको प्रकृया परुा नगरी कसैले भारी सवारी साधन प्रयोग गरे 
गराएमा कारवाही गररनेछ। 

७. भारी सवारी साधन सञ्चालन वापत प्राप्त रकमको प्रयोगः (१) नगरपाधलकाले भारी सवारी साधन भाडामा दिए वापत 
प्राप्त रकम बैंकमा छुटै्ट िाता िोली जम्मा गनुय पनेछ।छुटै्ट िाता निोधलए सम्म नगरपाधलकाको सांन्त्चत कोष िातामा 
जम्मा गरी िचय िाताबाट िचय लेख्न सवकनछे। 

(२) भारी सवारी साधन प्रयोग गरे वापत प्राप्त भाडा रकम भारी सवारी साधन ममयत सम्भार, स्पेयर पाटयस 
िररि, इन्धन िररि, अपरेटर, चालक र हेल्परको तलब भत्तामा िचय गनय सवकनछे। 

 तर नगर काययपाधलकाको धनणययले यस बाहेकको िचय न्त्शषयकमा समेत िचय गनय बाधा पने छैन। 
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(३) भारी सवारी साधन सञ्चालन वापतको िाता प्रचधलत कानून बमोन्त्जम सञ्चालन गररनेछ। 

 

पररच्छेि ४ 

भारी सवारी साधनको व्यवस्थापन सधमधत गठन र काम कतयव्य 

 

८. भारी सवारी साधनको व्यवस्थापन र सञ्चालनः (१) नगरपाधलकाको स्वाधमत्वमा रहेका भारी सवारी साधनहरुको 
उन्त्चत व्यवस्थापन, रेििेि, ममयत सम्भार, सञ्चालन, अनगुमनर र धनररिण गनय िेहायको व्यवस्थापन सधमधत गठन 
गररनेछ। 

 (क) प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत वा धनजले तोकेको अधधकृत               - सांयोजक 

  (ि) आधथयक प्रशासन शािा प्रमिु                                      - सिस्य 

  (ग) न्त्जन्त्न्स शािा प्रमिु                                           - सिस्य 

 (घ) प्राववधधक शािा प्रमिु वा प्रधतधनधध सम्भव भए सम्म मेकाधनकल प्राववधधक - सिस्य 

  (ङ) राजस्व शािा प्रमिु                   - सिस्य सन्त्चव 

(२) सधमधतले आवश्यक ठानमेा भारी सवारी साधन अपरेटर वा चालकलाई बैठकमा वा छलफलमा आमन्िण 
गनय सक्नेछ। 

(३) नगरपाधलकाले भारी सवारी साधनको व्यवस्थापन सधमधतलाई भारी सवारी साधनको व्यवस्थापनको 
सम्वन्धमा आवश्यक धनिेशन दिन सक्नेछ। 

(४) नगरपाधलकाको धनिेशन व्यवस्थापन सधमधतले पालना गनुय सधमधतको कतयव्य हनुछे। 

९. सधमधतको काम कतयव्य र अधधकारः (१) सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकार िेहाय बमोन्त्जम हनुेछ। 

(क) नगरपाधलकाको स्वाधमत्वमा रहेका भारी सवारी साधनहरुको रेकय ड राख्न,े रेििेि, ममयत सम्भार, 

अनगुमन र धनरीिण गने गराउने, 
(ि) भारी सवारी साधन भाडामा सञ्चालन गनय स्वीकृधत दिने, सम्झौता गने, 

(ग) भारी सवारी साधन भाडामा सञ्चालन गनय दििा कमयचारी र उपकरणको सरुिाको अवस्था हेरेर 
प्रयोग गनय दिने, 

(घ) सम्झौता अनसुार भारी सवारी साधनको प्रयोग भए नभएको अनगुमन र धनरीिण गने, 

(ङ) भारी सवारी साधनका लाधग चावहने स्पेयर पाटयसहरुको व्यवस्था गरी र आवश्यकता अनसुार 
मौज्िातमा राख्न,े 

(च) भारी सवारी साधनको सञ्चालन र प्रयोग सम्झौता अनसुार भए नभएको, तोवकएको प्रकृया परुा 
गरी वा नगरी सञ्चालन र प्रयोग भए नभएको अनगुमन र धनरीिण गने, 

(छ) भारी सवारी साधनको भाडा िर धनधायरण गने र आवश्यकता अनसुार पररवतयन गने, 

(ज) भारी सवारी साधनअपरेटर वा चालक र हेल्परको भत्ता धनधायरण गने, 

(झ) भारी सवारी साधन भाडामा प्रयोग गने सम्वन्धमा आवश्यक अन्य काययहरु गने, 

(ञ) भारी सवारी साधन सञ्चालन सम्वन्धमा भए गरेका काम कारवाहीको सम्वन्धमा नगरपाधलका 
समि वावषयक प्रधतवेिन पेश गने,  
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(ट) ितड (छ) बमोन्त्जम सधमधतले भारी सवारी साधनको भाडा िर पररवतयन गरेको अवस्थामा सो 
को जानकारी नगरपाधलकामा पेश गरी अनमुोिन गराउन।े 

 

 

पररच्छेि ५ 

भारी सवारी साधनको ममयत सम्भार, भाडािर 

 

१०. भारी सवारी साधनको  ममयत सम्भार र इन्धन सम्वन्त्न्ध व्यवस्थाः (१) भारी सवारी साधन भाडामा प्रयोग गिाय 
िपत हनु ेइन्धनको व्यवस्था व्यवस्थापन सधमधतले गनेछ।  

(२) भारी सवारी साधन काययिेिमा प्रयोग भईरहेको अवस्थामा ववग्रन गई ममयत सम्भार गनुय पने भएमा 
अपरेटर वा चालकले कायायलयमा सम्पकय  गरी ममयत गराउन ुपनेछ। 

(३) भारी सवारी साधन ववग्रन गई कायय सञ्चालन हनु नसकेको समयावधध उल्लेि गरर अपरेसन लगधसटमा 
वववरण िलुाई प्रमान्त्णत गनुय पनेछ। 

(४) भारी सवारी साधन ममयत सम्भार गनुय पने अवस्थामा के कुन स्पेयर पाटयस फेर बिल गनुय पने हो सो 
को वववरण सवहत अपरेटरले वा चालकले सधमधतमा धनवेिन गनुय पनेछ। 

(५) भारी सवारी साधन ममयत सम्भार गनयको लाधग धनवेिन प्राप्त भए पश्चात प्राववधधकबाट आवश्यक जााँचबझु 
र लागत अनमुान गराई सधमधतले सावयजधनक िररि तथा धनयमावली बमोन्त्जम ममयत सम्भार गराउन ुपनेछ। 

११. भारी सवारी साधनको भाडा िर र समयः (१) नगरपाधलकाको भारी सवारी साधन कसैले भाडामा प्रयोग गरे 
वापतको शलु्क उपकरण प्रयोग गने समयावधध उल्लेि गरी सोही अनपुातमा शलु्क धलई भारी सवारी साधन प्रयोग 
गनय दिईनछे । भारी सवारी साधनको भाडािर अनसुचुी ४ मा उल्लेि गरे बमोन्त्जम हनुेछ। 

 

 

पररच्छेि ६ 

अपरेटर र हेल्परको सेवा सवुवधा ितड सजाय र ववववध 

 

१२.अपरेटर, चालक र हेल्परको सेवा सवुवधाः (१) भारी सवारी साधन अपरेटर, चालक र हेल्परले तोवकए बमोन्त्जमको 
माधसक तलब भत्ता पाउनछे। 

१३. ितड सजायः  (१) कसैले यस काययववधधमा उल्लेन्त्ित मापितड र प्रकृया ववपररत भारर सवारी साधन प्रयोग गनय, 
गराउन दिन हिैुन।  

(२) कसैले यस काययववधधमा उल्लेन्त्ित प्रकृया नपयुायई भारी सवारी साधन प्रयोग गनय गराउन दिएमा त्यस्तो 
आिेश दिने, आिेश दिन धसफाररस तथा सहयोग गने र भकु्तानी गने कमयचारीबाट असलु उपर गररनेछ। 

(३) यस काययववधधमा जनु सकैु कुरा लेन्त्िएको भए तापधन कसैले यस काययववधध ववपररत गरेको कुनै काययवाट 
अन्य कानूनको समेत उल्लघांन हनुे भएमा प्रचधलत कानून बमोन्त्जम कारवाही चलाउन बाधा पने छैन। 



 

6 
 

१४.ववववधः (१) भारी सवारी साधन व्यवस्थापन सम्वन्धी काययववधध सांशोधन वा िारेज गनुय परेमा नगर काययपाधलकाको 
बैठकबाट गनय सवकनछे। 

(२) यो काययववधधमा उल्लेि भएको कुराहरुको हकमा यसै काययववधध अनसुार र उल्लेि नभएको हकमा 
प्रचधलत कानून अनसुार हनुछे। 

(३) यस काययववधधमा उल्लेन्त्ित प्रावधानहरु प्रचधलत कानून तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सांग 
बान्त्झएको हि सम्म स्वतः धनस्कृय हनुछे। 

 

१५. िारेजी र बचाउः यस काययववधध लाग ुहनु ुभन्िा अगाडी प्रयोग भएका भारी सवारी साधन यसै काययववधध बमोन्त्जम 
भए गरेको माधननछे । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची-1 

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाधलका 
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नगर काययपाधलकाको कायायलय 

दिके्तल, िोटाङ  
 

          धमधतः 
यान्त्न्िक उपकरण भाडामा प्राप्त गनय दिईन ेधनवेिन पि 

 

......................................... कामको लाधग दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाधलकाको धनयमानसुार धनम्न 
धलन्त्ित यान्त्न्िक उपकरणहरु उल्लेन्त्ित समयको लाधग अधग्रम भाडा रकमको नगिी रधसि समेत यसै साथ पेश गरी 
भाडामा उपलव्ध गरर दिन हनु धनवेिन गियछु । 

 

 

 

क्र.स. यान्त्न्िक 
उपकरणको 

नाम 

काययको 
वववरण 

स्थान धसफ्ट कवहले िेन्त्ि अनमुाधनत कायय 
अवधध 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         धनवेिक  

        नाम: 

ठेगाना: 
सम्पकय  नां.: 
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अनसूुची-२ 

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाधलका 
नगर काययपाधलकाको कायायलय 

दिके्तल, िोटाङ  
 

भाडा सम्झौता नां. 

ववल नां.                                                   सम्झौता धमधतः  

धमधतः                                                    भाडा धलनेको नामः 

ठेगानाः 
 

भाडा महशलु ववल 
यान्त्न्िक उपकरणको 

वववरण लगसीट 
नां. 

भाडा वववरण कैवफयत 

धसट नां. वववरण धसफ्ट घतटा िर (रु.) भाडा रकम 
(रु.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        
 

जम्मा भाडा रकमः  

अधग्रम भकु्तानी भाडा रकम:  

वझुान ुपने रकम÷वफताय गनुय पने रकम.................. 

 

तयार गनेः                   लेिा शािा प्रमिु                           कायायलय प्रमिु  

धमधत                         धमधत                                     धमधत     
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अनसूुची-3 

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाधलका 
नगर काययपाधलकाको कायायलय 

दिके्तल, िोटाङ 

  

मेन्त्शन चलान सम्झौता फारम 

धस.नां. 

धमधतः  

श्री........................................... 

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

 

रधसि नां. ......................... को श्री ..............................लाई धमधत ....................... िेन्त्ि 
.......................... सम्म................धसफ्ट/घतटाको लाधग भाडामा दिईएको छ।उक्त मेन्त्शनलाई तोवकएको समय 
धभि यस कायायलयमा वफताय ल्याउन ुहनु सून्त्चत गररन्छ । 

 

कायायलय प्रमिु  

 

 

धनवेिकले पालना गनुय पने धनयम शतयहरु पालना गने गरर उपरोक्त वववरणको मेन्त्शन वनु्त्झधलएाँ । 

 

नामः 
िस्तितः 
समयः 
धमधतः 
 

 

उपरोक्त वववरण मेन्त्शन वफताय प्रप्त भयो  । 

 

नामः 
िस्तितः 
समयः 
धमधतः 
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अनसूुची-4 

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाधलका 
नगर काययपाधलकाको कायायलय 

दिके्तल, िोटाङ  
 

अपरेशन  

लगसीट/सम्झौता नां.                                               शरुु धमधत                   अन्त्य धमधत  

यान्त्न्िक उपकरण वववरण                                            समय                      समय  

                                                                                  वकधसम 

   आन्तररक भाडा          ठेक्का 
 

सवारी िताय नां. 
 

अपरेटरको नाम                                     िताय  

 

 

 

 

 

धमधत कामको 
वववरण 

या.उ.वक.मी 
वा घतटा 

काम गरेको यान्त्न्िक 
उ.अवस्था 

तैल्य पिाथय अन्य अपरेटरको 
िस्तित 

प्रयोग 
कतायको 
िस्तित 

प्रमान्त्णत 
गनेको 
िस्तित 

कैवफयत 

 ठाउ वववरण िेन्त्ि सम्म घतटा धसफ्ट ववग्रमेा 
ववग्रकेो र 

वनेको समय 

वववरण पररमाण      

               

               

               

               

               

 वकधसम ईन्त्न्जन आयाल धगयर आयल टान्सधमसन आयल हाईडोधलक 
आयल 

बे्रक 
फ्यलु 

धग्रज अन्य 

तैल्य पिाथय पररमाण        
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अनसूुची-5 

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाधलका 
नगर काययपाधलकाको कायायलय 

दिके्तल, िोटाङ 

  

ममयत सांभार आवेिन फारम 

मेन्त्शन नां.                 वक.धम.÷आवर धमटरः                                 जव नां. 

कामको वकधसम                         काम गररएको स्थान                         धमधत  

यस अन्त्घ मेन्त्न्टनेन्स गरेको वक.मी आवर धमटर   

 

मैले चलाउांिै आएको उपयकु्त मेन्त्शनमा तपन्त्शल वमोन्त्जमका िरावी िेन्त्िएकोले ममयत गराई दिन ेव्यवस्था हनु अनरुोध गियछु 
। 

क्र.स िेन्त्िएका िरावी  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

चालकको िस्तितः 
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अनसूुची-6 

 

भारी सवारी साधन प्रयोग गरेवापत लाग्ने शलु्क 

धस. नां. यान्त्न्िक उपकरण सेवा शलु्क (इन्धन बाहेक) 
रु. 

सेवा शलु्क (इन्धन 
सवहत) रु. 

कैवफयत 

१ व्याक हो लोडर  26००।- प्रधत घतटा  

२ वट्रप्पर ६०००।- िैधनक   

३ ट्ाक्टर 3०००।- िैधनक   

४ सक्सन ट्ाांक  प्रधत वट्रप 4०००।- सेफ्टी ट्ाांकी 
सरसफाईको लाधग 

५ सवबाहन    

6 एम्बलेुन्स    

7 नगर बस    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


