अनुसूची - २
(दफा ४ तथा अनुसूची-१ को भाग-२ सँग सम्बन्धित)

भीरकोट राजपत्र

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित
खण्ड १ सं ख्या १४ लिलतिः २०७४/०९/२०

भाग-२
भीरकोट नगरपालिका
व्याक हो िोडर/ट्रिप्पर सं चािन सम्बधिी काययट्रिलि, 2074
नगर काययपालिकाबाट स्िीकृत लिलत २०७४/09/20 गते

नगरपालिकाको िाट्रषक
य स्िीकृत काययक्रि अधतगयत खिरद भकका व्याक हो िोडर/ट्रिप्परको
सं चािनिाई व्यिन्स्थत गनयका िालग भीरकोट नगर काययपालिकाको लनर्ययानुसार यो काययट्रिलि
स्िीकृत गरी िागु गिरकको छ।

१) सं न्िप्त नाििः-(१) काययट्रिलिको नाि व्याक हो िोडर/ट्रिप्पर सं चािन सम्बधिी काययट्रिलि,2074
हुनेछ।

२) पिरभाषािः- ट्रिषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययट्रिलििा
(क) नगरपालिकािः- भन्नािे भीरकोट नगरपालिकािाई सम्झनु पदयछ ।

(ख)

प्रिुख प्रिासट्रकय अलिकृतिः भन्नािे नगरपालिकाको प्रिुख प्रिासट्रकय अलिकृतिाई

जनाउँछ ।

3)

व्याक हो िोडर/ट्रिप्पर

को सं चािनिः- (१) व्याक हो िोडर/ट्रिप्परको सं चािन प्रिुख

प्रिासट्रकय अलिकृतिे गनेछ ।

4) व्याक हो िोडर/ट्रिप्परको प्रलतघण्टाको दररे टिः- (१) नगरपालिकाबाट सं चालित आयोजना र
अधय लनकाय िा व्यन्ििाई व्याक हो िोडर उपिब्ि गराउँदा प्रलतघण्टाहरुको दररे ट, दररे ट
लनिायरर् सलिलतिे तोके बिोन्जि हुनेछ ।
(२) दररे ट लनिायरर् सलिलतिे तोकेको दररे टको अनुसन्ु च (1) िा तोट्रकक बिोन्जि हुनेछ।
(३) अधय लनकाय िा व्यन्ििाई व्याक हो िोडर/ट्रिप्पर उपिब्ि गराउँदा सम्बन्धित पििे
नगरपालिकािा के कलत घण्टाको िालग आिश्यक परे को हो सो खुिाई लनिेदन ददनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बिोन्जि लनिेदन ददक पश्चात प्रलतघण्टाका दरिे िाग्ने रकि ट्रकटान गरी सो
अनुसारको रकि लिई उपिब्ि गराइनेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोन्जि उपभोिा सलिलतिाई व्याक हो िोडर/ट्रिप्पर उपिब्ि गराइककोिा सो
िापतको रकि सम्बन्धित उपभोिा सलिलतबाट सम्पन्न गने गरी सम्झौता भई आकका आयोजनाको
रकिबाट कट्टा

ु ानी ददइनेछ।
गरी भि

(६) नगरपालिका िेत्र लभत्र बाटो खुिाउने, पट्रहरो फ्याक्ने र सरसफाई जस्ता काययको िालग
नगरपालिका आफैिे व्याक हो िोडर उपिबि गराउनेछ । यसरी व्याक हो िोडर उपिब्ि
गराउदाँ लनयिानुसार काययको िालग गठन भकको उपभोिा सलिलतिाई िडाको लसफािरस बिोन्जि
उपिब्ि गराइनेछ।
(७) उपदफा (३) र (४) बिोन्जि प्राप्त हुने रकि नगरपालिकािे छु टै कोष खडा गरी राख्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बिोन्जि कोषिा जम्िा भकको रकि व्याक हो िोडर/ट्रिप्पर को िियत सं भार,
नयाँ खिरद िगाकतका काययिा खचय गिरनेछ ।

(५) अपरे टर तथा हेल्परको लनयुन्ि र सेिा सुट्रििा सम्बधििािः- (१)व्याक हो िोडर/ट्रिप्परको
सं चािनाथय सेिा करारिा लिइकका अपरे टर र हे ल्परको सेिा सुट्रििा दररे ट लनिायरर् सलिलतिे तोट्रकक
बिोन्जि हुनेछ।
(2) उपदफा (१) बिोन्जि दररे ट लनिायरर् सलिलतिे तोकेको सेिा तथा सुट्रििा अनुसन्ु च (१) िा
सिािेि गिरकको छ ।
(३) उपदफा (१) बिोन्जि सेिा करारिा लिइकका अपरे टर तथा हेल्परको सुट्रििा कधटे धजधसी
रकिबाट उपिब्ि गराईनेछ र कधटे धजेधसी रकि बाट तिब भत्ता नपुग भकिा िोडय बैठकको
लनर्ययानुसार व्यिस्था गिरनेछ ।

(६) सिारी सािनको िकबुकिः (१) नगरपालिकािा रहेका सिारी सािनहरुको दै लनक िग बुक
अनुसन्ु च (२) िा सिािेि गिरकको छ ।

(७) नगरपालिकाको व्याक हो िोडर र ट्रिप्पर प्रयोग गनुप
य नेिः- (१) नगरपालिकाको बजेट िाफयत
नगर स्तरिा उपभोिा सलिलत िाफयत सं चािन हुने आयोजनािा अलनिायय

रुपिा नगरपालिका को

व्याक हो िोडर र ट्रिप्पर प्रयोगर गनुप
य नेछ।
(२) उपदफा (१) बिोन्जि सिय अभाि िा अधय कुनै कारर्िे नगरपालिकाको व्याक हो िोडर र
ट्रिप्पर

िाफयत काि गनय नसट्रकने भकिा िात्र अधय लनकाय िा व्यन्िको व्याक हो िोडर र ट्रिप्पर

िाफयत काि गराउन सट्रकनेछ ।
(८) ट्रिट्रिििः- (1) व्याक हो िोडर र ट्रिप्पर को सं चािनिा कुनै ट्रकलसिको सिस्या आइपरे िा नगर
काययपालिकाको िोडय बैठकको लनर्ययानुसार हुनेछ ।
(२) व्याक हो िोडर र ट्रिप्परको सं चािन गने काययिाई व्यिन्स्थत गनय नगर काययपालिकािे
आिश्यकता अनुसार छु ट्टै सलिलतको गठन गनय सक्नेछ ।

अनुसन्ु च-1
ँ सम्बन्धित)
(व्याक हो िोडर/ ट्रिप्पर सं चािन सम्बधिी काययट्रिलि, 2074 को दफा ९ को उपदफा १ सग

1. व्याक हो िोडर/ट्रिप्पर लनिायरर् सलिलतिे तोट्रककको सेिा सुट्रििािःलस.न.

ट्रििरर्

िालसक तिब रु

भत्ता रु

1

व्याक हो िोडर अपरे टर

23000/-

१00 प्रलत घण्टा

2

व्याक हो िोडर हेल्पर

15000/-

प्रलत ददन 200/-

२. व्याक हो िोडर/ट्रिप्परको प्रलत घण्टा दर रे टिःलस.न. ट्रििरर्

प्रलत घण्टा दर रे ट

1

योजनाको हकिा व्याक हो िोडर उपिब्ि गराउँदा

1900/- (िुल्य अलभबृट्रद्ध कर सट्रहत )

2

योजना बाहेक अधय काययिा

2200/-(िुल्य अलभबृट्रद्ध कर सट्रहत )

३

योजनाको हकिा ट्रिप्पर उपिब्ि गराउँदा

४

योजनाको हकिा ट्रिप्पर उपिब्ि गराउँदा

५

योजनाको बाहेक अधय हकिा ट्रिप्पर उपिब्ि गराउँदा

६

योजनाको बाहेक अधय हकिा

ट्रिप्पर उपिब्ि गराउँदा

प्रलत ट्रटप रु 600/- (लसद्दाथय हाईिेको
दायाँ बायाँ २ ट्रक.िी सम्ि)
प्रलत ट्रटप रु १000/- (लसद्दाथय हाईिेको
दायाँ बायाँ २ ट्रक.िी िालथ)
प्रलत ट्रटप रु 800/- (लसद्दाथय हाईिेको
दायाँ बायाँ २ ट्रक.िी सम्ि)
प्रलत ट्रटप रु 1200/- (लसद्दाथय हाईिेको
दायाँ बायाँ २ ट्रक.िी िालथ)

अनुसन्ु च -2
(व्याक हो िोडर/ ट्रिप्पर सं चािन सम्बन्धि काययट्रिलि, 2074 को दफा १० को उपदफा (१) सं ग
सम्बन्धित)

भीरकोट नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय
बयरघारी, स्याङ्गजा
सिारी िग बुक
सिारी चािकको नाििः- तेज बहादुर
गोदार

सिारी नंम्बरिः-

सिारी सािनको नाििः-ट्रिप्पर

सिारी सािन
क्र.स.

लिलत

प्रयोग गने
पदालिकारीको
नािथर

.....दे न्ख (स्थान)

..... सम्ि (स्थान)

सिारी सािन प्रयोग
गनेको हस्तिर

कैट्रफयत

भीरकोट नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय
बयरघारी, स्याङ्गजा
सिारी िग बुक
सिारी चािकको नाििः- खेि बहादुर गुरुङ
सिारी सािन प्रयोग
क्र.स.

लिलत

गने पदालिकारीको
नािथर

सिारी सािनको नाििः- ट्रपक्अप स्काट्रपय
य ो

.....दे न्ख
(स्थान)

..... सम्ि (स्थान)

सिारी नंम्बरिः- ग १ झ 283
सिारी सािन प्रयोग
गनेको हस्तिर

कैट्रफयत

भीरकोट नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय
बयरघारी, स्याङ्गजा
सिारी िग बुक
सिारी चािकको नाििः

क्र.स.

लिलत

कािको
ट्रििरर्

सिारी सािनको नाििः
काि

.........बजे

सुरु

गरे को

दे न्ख

..... लिटर

स्थान

सम्ि

िरलडङ्ग

सिारी नंम्बरिःअन्धति

काि

िगाउने

लिटर

उपभोिा

िरलडङ्ग

सलिलत/पदालिकारीको

सम्ि

नािथर

दस्तखत

आज्ञािे,
ििय राज ढुं गाना
प्रिुख प्रसािकीय अलिकृत

कैट्रफयत

