
 

 
 

 

चिचिला गाउँपाचलकाद्वारा प्रकाचित 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः २            सङ्ख्यः ३१                      मिम ः २०७७ /००/११  

भाग – २ 

 

चिचिला गाउँपाचलकाको सवारी साधन एवं मेचिनरी 

औजार व्यवस्थापन स्बन्धी काययवचवचध, २०७७ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

चिचिला गाउँपाचलकाको सवारी साधन एवं मेचिनरी औजार 

व्यवस्थापन स्बन्धी काययवचवचध, २०७७ 

प्रस्तावनााः गयउँपयमिकयको स्वयिीत्विय रहकेय िेशीनरी 

औजयरहरुको प्र्ोग  थय ििम  सम्बन्धी कय्मियई व््वस्थी  बनयउन 

स्थयनी् सरकयर सञ्चयिन ऐन २०७४ दफय (१०२) को उपदफय (२) 

िे मदएको अमधकयर प्र्ोग गरर गयउँ कय्मपयमिकयिे ्ो कय्ममवमध 

 ्यर गरी कय्मन्व्निय ल््यएको छ । ्ो कय्ममवमध 

गयउँकय्मपयमिकयिे २०७७\०१\०१ ग े दमेख ियग ुहुनेछ । 

खण्ड १ 

१. पररभाषा र व्याखयााः 

चबनषय वा प्रसगंले अको अथयव नलागेमा यस काययवचवचधमााः 

(अ)  “िेमशनरी औजयर” भन्नयिे गयउँपयमिकयिे खररद गरी 

आफैिे सञ्चयिन गरेकय कम्््टुर, मप्रन्टर, फोटोकपी 

िेसीन,  ल््यपटप, िोटरसयईकि, चयरपयङ्र ेसवयरी सयधन 

सिे ियई जनयउनेछ सयथै सो शब्दिे कुनै किमचयरी वय 

पदयमधकयरीियई कय्यमि्को कयिको ियमग हस् यन् रण 

गररएको सवयरी सयधन वय अन्् उपकरण सिे ियई 

जनयउनेछ । 

(आ)  “मन्मि  ििम  सम्भयर” भन्नयिे सवयरी सयधन  थय हमेभ 

ईक्वीपिेन्टको मन्मि  समभममसङ्ग फोटोकमप िेसीन एवं 

मप्रन्टरको टोनर पररव मन वय िमस फेने सिे को कय्मियई 

सम्झनपुनेछ । 



 

 
 

(इ)  “आकमस्िक ििम ” भन्नयिे िेमशनरी औजयरहरुको कुनै 

पयटमपजुयमिय आकमस्िक रुपिय खरयबी आई सञ्चयिन गनम 

नसक्ने अवस्थयिय रहकेो वय दरु्मटनयिय परर सवयरी सयधनिय 

पगु्न गएको क्षम  सिे ियई सम्झन ुपनेछ । 

(ई)  “सवयरी सयधन” भन्नयिे चयरपयङ्र ेगयडी, िोटर सयईकि, 

सयईकि सिे ियई जनयउने छ । 

(उ) “चयिक” भन्नयिे चयरपयङ्र ेसवयरी सयधनको चयिक र 

िोटर सयईकि मजम्िय मिने पदयमधकयरी वय किमचयरी 

सम्झनपुछम । 

(ऊ)  “प्र्ोगक यम” भन्नयिे गयउँपयमिकयकय कय्यमि् 

प्र्ोजनको ियमग स्वीकृ ी मिई सवयरी सयधन प्र्ोग गने 

किमचयरी वय जनप्रम नीमध सम्झनुपनेछ । 

खण्ड २ 

सवारी साधनको प्रयोग 

२. सवारी साधन खररद गररसकेपचि सरकारी न्बनर प्लेट 

कायम गननयवपननाः गयउँकय्मपयमिकयिे कुनै सवयरी सयधन 

खररद गररसकेपमछ प्र्ोग गनुम अगयवै सरकयरी नम्बर ्िेट 

कय्ि गनुम पनेछ । 

३. सवारी साधनको अचभलेखाः  खररद भएकय सवयरी 

सयधन गयउँपयमिकयिय मजन्सी खय यिय अमभिेख 

व््वमस्थ  गररनेछ । अमभिेख नरयखी कुनै किमचयरी वय 

पदयमधकयरीियई सवयरी सयधन हस् यन् रण गररने छैन ्। 



 

 
 

४. सवारी साधन उपलब्ध गराउन सकनेाः गयउँपयमिकयिे 

 पमसि बिोमजिकय कुनै पदयमधकयरी वय किमचयरीहरुियई 

सवयरी सयधन उपिब्ध गरयउन सक्नेछ । 

(अ) मफल्डिय खमटई कयि गनुमपने किमचयरीहरुियई । 

(आ) मन्मि  रुपिय ्ोजनय अनगुिनिय खमटने 

किमचयरी वय पदयमधकयरीहरुियई । 

(इ) जनुसकैु कुरय िेमखएको भए य पमन  पसीि 

बिोमजिको अवस्थयिय कुनै पदयमधकयरी वय 

किमचयरीहरुियई गयउँपयमिकयिे सवयरी सयधन 

उपिब्ध गरयउन बयध्् हुने छैन ्। 

१. गयउँपयमिकयको आमथमक श्रो ि े

सवयरी सयधन खररद गनम नसक्न े

अवस्थयिय । 

२. सवयरी सयधन मिने किमचयरी वय 

पदयमधकयरीहरुिे आफैिे सवयरी 

सयधन चियउने भएिय सवयरी 

सयधन चयिक अनिुम  पत्र 

नमिएको अवस्थयिय । 

५. सवारी िालक अननमचतपत्र (लाईसे्स) हुनन पननाः- 

(१) सवयरी सयधन प्र्ोग गने किमचयरीिे ियग 

फयरयिको सयथिय नयगररक य प्रियणपत्रको 

प्रम मिमप र सवयरी चयिक अनुिम  पत्रको 

प्रम मिमप संिग्न गरी मजन्सी शयखयिय पेश 

गनुम पनेछ । 



 

 
 

(२) सवयरी सयधर प्र्ोग गनम मजम्िय मददँय 

गयउँपयमिकयको मजन्सी शयखय प्रिखुिे 

संिग्न कयगजय को आवश््क जयँच गरी  

प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ को स्वीकृ िय 

सवयरी सयधन मदन ुपनेछ । 

(३) ियईसेन्स नभएको व््मिियई सवयरी सधयन 

प्र्ोग गनम मदई सवयरी दरु्मट्नय भएिय, 

कयरवयहीिय परेिय वय अन्् कुनै सिस््य 

भएिय सम्बमन्ध  प्र्ोगक यम र मजन्सी शयखय 

प्रिखु जवयफदहेी हुनपुनेछ । 

(४) उपदफय (३) को प्र्ोजनको ियमग कुनै 

प्र्ोगक यमको आफ्नो ियईसेन्स नभएको भए 

सवयरी चयिक समुवधय पयउने प्र्ोगक यम भए 

मनजको र सवयरी चयिक नपयउने प्र्ोगक यम 

भए ब््मिग  रुपिय ियईसेन्स भएको सवयरी 

चयिक मन्िुी गरी सवयरी सयधन 

सञ्चयिन गनम सक्नेछ । ् सरी बझेुको सवयरी 

सयधन आफूिे प्र्ोग गदयम बयहके मनजियई 

सञ्चयिन गनम मदन ुहुदनै । 

 र ्स दफय प्र्ोजनको ियमग 

गयउँपयमिकयियई थप आमथमक भयर पन ेगरी 

सवयरी चयिकको रुपिय कुनै पमन ब््मि 

मन्िु गनम पयईने छैन । 

६. चवदाको समयमा सवारी िलाउँदा अननमचत चलननपननाः 



 

 
 

(१) प्र्ोगक यमिे मवदयको सि्िय कय्यमि्को कयििय 

सवयरी सयधन चियउन ुपने भएिय कयरण सि्अवमध 

समह  खिुयई प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ  सिक्ष 

सवयरी पयसको ियमग मनवेदन मदनपुनेछ । 

(२) ्स दफयिय जनुसकैु कुरय िेमखएको भए य पमन प्रिखु 

र उपप्रिखुिे आफ्नो सवयरी सयधनको पयस आफै जयरी 

गनम सक्नेछ । 

(३)  प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ िे कयिको औमचत्् पषु्टी 

भएिय ियत्र सि्अवधी  ोकी पयस जयरी गनम सक्नेछ 

। 

(४) मवदयको मदन पयस मवनय वय पयसको दरुुप्ोग गरी 

सवयरी सयधन दरु्मट्नय वय सवयरी सयधन क्षम  भएिय 

मनज आफैिे बेहोनुम पनेछ । 

 

 

 

 

 

 

७.  इ्धन उपलब्ध गराउन सकनेाः  प्रदशे सरकयरबयट सेवय, 

समुवधय प्रयप्त भै रहकेय गयउँपयमिकयकय जनप्रम मनमध वय 

किमचयरी बयहकेकय जनप्रम मनमध वय किमचयरीहरुियई दहेय् 

बिोमजि ईन्धन उपिब्ध गरयउन समकनेछ । 

 



 

 
 

 

सवयरी सयधन 

 

ईन्धन 

 

कैमफ्  

 

मडजि/ पेट्रोि 

 

िोमबि (कय्यमि्को सवयरी 

सयधनियई ियत्र) 

 

 

क) िोटर 
सयईकि 

१० मिटर प्रम  

िमहनय 

 

 ोमकएको समभमस सेन्टरबयट िोमबि 

नमिएको अवस्थयिय ियत्र 

 

ख) चयर पयङ्रे 
गयडी 

 

आबश््क य 

अनसुयर 

आबश््क य अनुसयर  

       दफय ७ िय जनुसकैु कुरय िेमखए य पमन मफल्डिय खमटने 

किमचयरीहरुियई प्रम  िमहनय ३ मिटर सम्ि थप गनम समकनेछ । 

८. लगबननक राखनन पननाः  सवयरी सयधनिय ्यत्रय गने 

पदयमधकयरी वय किमचयरीहरुिे अनसुमूच (१) बिोमजिको 

ढयँचयिय िगबकु भरर रयखनपुने छ । 

९. सवारी साधन चितायव गननयवपननाः दहेय्को अवस्थयिय कुनै 

किमचयरी वय पदयमधकयरीहरुिे आफ्नो मजम्ियिय रहकेो 

सवयरी सयधन गयउँपयमिकयियई मफ यम गनुम पनेछ । 

(क) किमचयरी सरुवय भई गएिय वय अवकयस भएिय । 

(ख) पदयमधकयरीहरुको कय्मकयि सियप्त भएिय । 

(ग) सवयरी सयधन मिने किमचयरी वय पदयमधकयरीियई 

सवयरी सयधन आवश््क नभएको दमेखएिय । 

(र्) ७ (सय ) मदन भन्दय बमढ अवमधको ियमग 

किमचयरी मवदयिय बसेिय । 

(ङ) सवयरी सयधनको दरुुउप्ोग गरेिय ।  



 

 
 

१०.  क्षचत पूचतयव चतननयवपननाः गयउँपयमिकयबयट सवयरी सयधन मिई 

कुनै किमचयरी वय पदयमधकयरीको आफ्नो ियपरबयहीिे 

सवयरी सयधनिय क्षम  पगुेिय वय चोरी भएिय त््स् ो सवयरी 

सयधनको क्षम पमु म सम्बमन्ध  किमचयरी वय पदयमधकयरीबयट 

भरयईने छ । 

खण्ड ३ 

सवारी साधनको ममयवत स्बन्धी व्यवस्थााः 

११. चनयचमत ममयवत स्बन्धी व्यवस्थााः 

(क) सवयरी सयधनको मन्मि  ििम  उत्पयदक 

कम्पनीिे उपिब्ध गरयएको ििम   यमिकय 

बिोमजि सवयरी चयिकिे ििम  गरयउनपुनेछ । 

मन्मि  ििम  नगरयई सवयरी चियउन ुहुदनै, ्सरी 

सवयरी सयधन चियएिय त््स् ो सवयरी सयधन 

गयउयँपयमिकयिे मफ यम मिने छ । 

(ख) उत्पयदक, मडिर, मडस्ट्रीब््टुर वय आप ूीक यमिे 

सवयरी सयधन आप ूी गदयम मनमि  अवमधसम्ि 

मनशलु्क समभमस गररमदने र्ोषणय बिोमजि 

सम्बमन्ध  कम्पनी/मडिरको समभमस केन्रिय समभमस 

गनम वयधय पने छैन । 

(ग) मन्मि  ििम  गदयम सवयरी चयिकिे अनसुमूच 

(२)बिोमजिको मन्मि  ििम  फयरयि भनुमपने छ । 



 

 
 

(र्) मन्मि  ििम  गदयम कुनै पयटमपजूयम पररवम न गनुम पन े

भएिय पररव मन गरेको न्यँ पयटमपजूयम (Spare 

Parts) मजन्सी मक यब खय यिय चढयउन ुपनेछ । 

(ङ) मन्मि  वय आकयमस्िक रुपिय सवयरी सयधनको 

कुनै पयटमपजूयम (Spare Parts) फेनुमपने भएिय 

सम्बमन्ध  सवयरी सयधनको मडिर वय मवके्र  वय 

वकम सपबयट सवयरी सयधनको पयटमपजूयम (Spare 

Parts) के कयरणिे मवमरएको हो स्पष्ट कयरण 

खिुयई पररवम न गनुमपनेछ । 

१२. आकचस्मक ममयवत स्बन्धी व्यवस्था: कुनै सयवयरी 

सयधन दुमर्टनयिय परर वय अन्् कयरणिे आकमस्िक रुपिय 

कुनै पयटमपजूयमिय खरयबी आई कयि नगने अवस्थय रहकेो भए 

त््स् ो सवयरी सयधनियई पररव मन गनुमपने पयटमपजूयम (Spare 

Parts) हरुको मववरण खोिी सम्बन्धी  वकम सपबयट 

प्रियमण  गरयई मजन्सी खय यिय व््वमस्थ  गनुमपनेछ ।  

१३.  ममयवत स्बन्धी स्झौता गनयवसकनेाः गयउँपयमिकयिे 

सवयरी सयधन ििम को मनमित्त कुनै वकम सपहरुसँग सम्झौ य 

गनम सक्नेछ । गयउँपयमिकयिे कुनै वकम सपसँग सवयरी सयधन 

ििम  सम्बन्धी सम्झौ य गरेिय सवयरी चयिकिे सोही 

वकम सपिय गई ििम  गनुमपनेछ ।  र सवयरी सयधन 

आकमस्िक रुपिय मवमरएिय र सम्झौ य गरेको वकम सपिय 

पगु्न सम्भव नभएिय वय अन्् गयउँपयमिकय वय मजल्ियिय 

रहकेो अवस्थयिय सो कुरय खिुयई ििम  गनम समकने छ । 

१४. ममयवत स्बन्धी भनक्तानी र चबनल स्बन्धी व्यवस्थााः 



 

 
 

(क) अन््त्र गयउँपयमिकय वय बयमहरी मजल्ियिय रहकेो 

अवस्थयिय ििम  गनुमपने अवस्थयिय र आकमस्िक 

ििम  गनुमपने अवस्थयिय बयहके अन्् अवस्थयिय 

सम्झौ य नभएको स्थयनिय ििम  गररएको सवयरी 

सयधनको ििम  खचम उपिब्ध गरयइने छैन ्। 

(ख) अन््त्र गयउँपयमिकय वय बयमहरी मजल्ियिय रहकेो 

अवस्थयिय ििम  गनुमपने अवस्थयिय र आकमस्िक 

ििम  गनुमपने अवस्थयिय प्र्ोगक यमिे ििम  गरेको 

मबि भरपयई गयउँपयमिकयको कय्यमि्िय 

सोधभनयमको ियमग पेश गनुम पनेछ । 

(ग)  आकमस्िक ििम  गनुमपने अवस्थयिय र अन््त्र 

स्थयनिय गएको बेियिय बयहके ििम  सम्बन्धी 

खचम भएको रकि सम्झौ य भएकय वकम सपको 

नयििय भिुयनी गररने छ । सवयरी सयधन ििम  गने 

वकम सपिे अनसुमूच (३) बिोमजिको फयरयि भरर 

चयिकको समह गरयई मबि पेश गरेपमछ ियत्र रकि 

भिुयनी गररनेछ । 

(र्)  ििम को खचम भिुयनी नगररनेः दहेय्को 

अवस्थयिय सवयरी सयधनको ििम  खचम भिुयनी 

हुने छैनः  

                (१) उत्पयदक कम्पनी वय मडिर वय 

मडस्ट्रीव््टुसमिे मनमि  अवमधसम्ि मनशलु्क 

ििम  गने भमन आपमू म  गदयम र्ोषणय  गरेको सि् 

अवमध मभत्र गररएको ििम  सम्बन्धी खचम । 



 

 
 

                        (२) चयिकिे आफ्नो ियपरबयहीको कयरणिे 

सवयरी सयधनिय पगुेको क्षम बयट गनुमपने ििम  सम्बन्धी खचम । 

            (३) सम्झौ य नभएको वकम सप वय आपमू म क यमिे 

 ोकेको मनशलु्क ििम  गररमदने वकम सपिय 

बयहके अन््त्र मन्मि  ििम  गरर   भएको खचम 

। 

खण्ड ४ 

 मेचिनरी उपकरणको ममयवत स्बन्धी व्यवस्थााः 

१५. अपूचतयवकतायवबनाट ममयवत गराउनेाः कय्यमि्िय प्र्ोग हुने 

अन्् िेमशनरी उपकरणहरु मबमरएिय वय कुनै पयटपजूयम वय 

Spares Parts िे कयि नगने भएिय खररद गदयम 

आपमू मक यम (मबके्र य) िे मनशलु्क ििम  वय मनशुल्क 

पयटमपजूयम पररवम न सम्बन्धी व््वस्थय गरर सम्झौ य वय 

र्ोषणय गरेको रहछे भने सोही आपमू मक यम वय मबके्र यबयट 

ििम  वय पयटमपजूयम/ सफ्टवे्रहरु पररव मन गनुम पनछे । 

१६.  स्झौता गनयव सचकनेाः अन्् िेमशनरी उपकरणको 

ििम को ियमग उपकरणसँग सम्बमन्ध  ििम क यम कम्पनी 

वय फिमहरुसँग गयउँपयमिकयिे सम्झौ य गनम सक्नेछ । ्सरी 

सम्झौ य भएको भए सयियन्् ििम को ियमग सोही 

ििम क यम फिम वय कम्पनीबयट ििम  गरयईने छ । 

१७. अचभलेख व्यवचस्थत गननयवपननाः उपकरणहरुको मजन्सी 

अमभिेख व््वमस्थ  गरी प्रत््ेक उपकरण वय सवयरी 

सयधनिय मजन्सी खय यको नंम्बर प्रदयन गनुमपनेछ । 



 

 
 

खण्ड ५ 

मेचिनरी प्रयोग स्बन्धी व्यवस्थााः 

१८.  प्रयोग स्बन्धी व्यवस्थााः  

क) िेमशनरी औजयर (ल््यपटप, कम्््टुर,मप्रन्टर, कयमट्रज, 

डष्ट) िगय् कय उपकरणहरु मन्मि  रुपिय चसु्  

दरुुस्  प्र्ोगिय ल््यउन प्र्ोगक यमिे मन्मि  रुपिय 

उपकरणहरुको समह उप्ोग गनुम पनेछ ।  

ख) उपकरणहरुको कुनै ल््यपटप, कम्््टुर,मप्रन्टर, 

कयमट्रज, डष्ट पररव मन वय ििम  गनुम पने भएिय 

सम्बमन्ध  शयखयको प्रयमवमधक किमचयरीियई 

जयनकयरी गनुम पनेछ र प्रयमवमधक किमचयरीको 

मसफयररसिय मजन्सी शयखय प्रिुख ियफम   ियग फयरयि 

भरी प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृ को स्वीकृ ीिय 

उपकरण पररव मन गनम समकनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

अननसचूि– १ 

चिचिला गाउँपाचलका 

गाउँकाययवपाचलकाको कायायवलय 

चिचिला, स.स. 

सवारी र मेचिन प्रयोगको लगबननक 

सवयरी न. 

सवयरी सयधनको मकमसि/नयिः    

                                                प्र्ोगक यमः 

मि 

म  

ठयउँ मकिोमिटर जम्ि

 य 

ियग 

फयरयि नं. 

पेट्रोमि्ि/मडजेि पदयथम सवयरी 

िमेशनरी 

प्र्ोगको 

उदेश्् 

किमचयरी/पदयमधकयरीको नयि कैमफ्  

 दे

मख 

सम्ि बय

ट 

सि्

ि 

  मडजेि िमुिके

न्ट 

मर

ज 

गे्र 

आ

्ि 

अन््  नयि दस् ख   

१ २ ३ ४ ० १ ७ ८ ९ १

० 

११ १२ १३ १४ १० ११ 

                

                

                

                

                

 

सवयरी चयिकको नयि,थरः 

दस् ख ः 



 

 
 

अननसचूि–२ 

चिचिला गाउँपाचलका 

ममयवत कतायवले भनन ममयवत स्बन्धी चववरण 

इमन्जन नंम्बरः     सवयरी द यम नं.  

   चयिकको नयिः 

ििम  क यम (वकम सप) फिम/ कम्पनीको नयिः– 

क्र.स. ििम  

सम्बन्धी 

मववरण 

फेररएको 

परुयनो 

सयियनको 

नयि 

जम्िय 

चिेको 

दरुी 

(Km) 

नँ्य 

सयियनको 

नयि 

नँ्य 

सयियनको 

िलू्् 

चयिकको 

दस् ख  

कैमफ्  

        

 

ििम  क यमको हस् यक्षरः      

    मिम ः 

 

 



 

 
 

अननसचूि– ३ 

चिचिला गाउँपाचलका 

गाउँकाययवपाचलकाको कायायवलय 

चिचिला, सङ्खनवासभा । 

 

इमन्जन नंम्बरः        रमजष्ट्टे्रशन नम्बरः  

   मकमसिः 

च््यमसस नम्बरः     सवयरी द यम नम्बरः  

   सवयरी वजन वय टनः 

 खररद गरेको मिम ः 

िमहनय पेट्रोि िोमबि 

मरज आमदको 

िोि  थय 

पररियण 

 

ििम  गरेको 

मववरण  थय 

िोि 

फेररएको 

परूयनो 

सयियनको 

मववरण 

 

 

जम्िय चिेको 

ियइि 

 

१ ग््यिेन 

पेट्रोिको 

सरदर ियइि 

 

कय्यमि् 

प्रिखुको 

दस् ख  

 

कैमफ्  

१ २ ३ ४ ० १ ७ ८ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

्ो सवयरी सयधन वय मनियमण सम्बन्धी चल् ी िेमशनहरु रयखेको 

कय्यमि्हरुिे उि सवयरी वय िेमशनहरुको मकमसि सिे  उल्िेख 

गरर उि सवयरीको प्रत््ेक िमहनयको मस्थम  सिे  स्पष्ट दखेयउने 

मक यब होः 

रष्टव्् 

१. सवयरी सयधन वय चल् ी िेमशन आफ्नय 
कय्यमि्िय प्रयप्त हुन आउनयसयथ ्ो फिमको मशर 

व््होरयिय उल्िेमख  सबै मववरण भनुमपछम । 

२. उि सवयरी सयधन वय चल् ी िेमशनिय जे जम  
कयि कयरबयही भए गरेको छ प्रत््ेक िमहनयिय ्ो 

फयरयििय 

      चढयउन ुपछम । 

३. िहि नं. २ िय एक िमहनयिय कम  पेट्रोि िेमबि 
आमद खचम ियगेको हो सो को पररणयि िेन्न ुपछम 

। 

४. िहि नं. ३ िय ििम  गररएको भए ििम  गदयमको 
खचम ियि् िेखनपुछम । 

०. िहि नं. ४ िय ििम  गदयम पयटमपजूयम फेररएको भए 
के कुन पयटमपजूयम फेररएको हो सो को मववरण 

िेखन ुपछम । 

१. ्सिय चढयइने प्रत््ेक िमहनयको सवयरी सयधन वय 
चल् ी िेमशन उि िमहनय भरर चियईएको ियइि 

अङ्क िहि नं.० िय िेखन ुपछम । 

७. िहि नं. १ िय चल् ी िेमशन वय सवयरी सयधनिय 
एक ग््यिेन पेट्रोििे कम  ियइि चल्ने हो सो 

प्रियणी  गरयई चढयउन ुपछम । 



 

 
 

८. िहि नं. १ दमेख १ सम्ि उल्िेख भएकय 
बेहोरयहरु कय्यमि् प्रिखुबयट प्रियणी  गरयई 

िहि नं. ७ िय दस् ख  

      गरयई रयखन ुपछम । 

९. ्ो फयरयि प्रत््ेक सवयरी वय चल् ी िेमशन 
प्र्ोगिय रहुन्जेिसम्ि जम सुकै बषम भए य पमन 

एउटै मक यबिय रयखनपुछम । 

१०. उि सवयरी वय चल् ी िेमशन अन््त्र हस् यन् रण 
गररदय पमन ्ो मक यब सिे  सयथिय पठयउन ुपछम 

। 

 

 


