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भाग-२ 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको 

एम्बिेुन्जस संचािन सम्बन्जधी काययविलध, २०७६ 

प्रस्तािनााः 
 

लबलभन्न  प्रकारका सने तथा नसने प्रकृलतका रोगहरुको कारण कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका जनतािाई भएको र हनुसक्ने स्िास््य 
समस्या बाट सरुक्षित राख्न ेउद्देश्यिे एम्बिेुन्जस संचािन गने गाउँपालिकाको लनणयय बमोक्षजम यसको व्यिक्षस्थत सञ्चािन,  
व्यिस्थापन र दिगोपनका िालग छुटै्ट कानूनी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोिे, स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ 
िे दिएको अलधकार प्रयोग गरी गाउँ काययपालिकािे िेहायको काययविलध बनाई िाग ुगरेको छ। 

 

पररच्छेि एक 

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

 

 
 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (क) यो काययविलधको नाम कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको एम्बिेुन्जस संचािन काययविलध, २०७६ 

रहेको छ। 
  (ख) यो काययविलध गाउँ काययपालिकािे स्िीकृत गरेको लमलत िेक्षख िाग ुहनुेछ। 
 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययविलधमा, 
क) एम्बिेुन्जस भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिकािे संचािन गने एम्बिेुन्जस िाई जनाउँनेछ। 



ख) ऐन भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४, िाई जनाउँछ। 
ग) गाउँपालिका भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिकािाई जनाउँछ। 
घ) गाउँसभा भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको गाउँसंभा िाई जनाउँछ। 

ङ) िोर्य भन्नािे गाउँपालिकाको बोर्य िाई सम्झन ुपियछ। 

च) सलमलत भन्नािे एम्बिेुन्जस सञ्चािन र व्यिस्थापनका िालग गठन भएको सञ्चािक सलमलत िाई जनाउँछ। 
छ) कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको कायायियमा काययरत स्थायी, अस्थायी िा करारमा काययरत कमयचारीिाई जनाउँछ । 
यस शब्ििे एम्बिेुन्जस संचािनमा संिग्न अपरेटर समेतिाई जनाउँछ । 
ज) प्रमखु प्रशासवकय अलधकृत ्भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासवकय अलधकृत भै काम गने कोन्ज्योसोम 
गाउँपालिका कायायियको प्रमखु प्रशोसवकय अलधकृतिाई जनाउँछ । 
झ) तोवकएको िा तोवकए बमोक्षजम भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको बोर्य बैठकिे लनणयय गरी समय समयमा तोवकदिए 
बमोक्षजम सम्झन ुपियछ। 
 

पररच्छेि िईु : 
 

एम्बिेुन्जस संचािन सम्बन्जधी व्यिस्था 
 

३. उद्देश्य : यस काययविलधको प्रमखु उद्देश्य यस गाउँपालिका िेत्रलभत्र र नक्षजकका स्थानीय तहको समेत स्िास््य 
समस्या भएका नागररकहरुिाई उपचारका िालग नक्षजकको अस्पताि िा स्िास््य संस्थासम्म पयुायउने तथा यसको 
विश्वसनीयता साथै प्रभािकारीता िवृि गरी दिगो र भरपिो सेिा संचािन गनुय रहेको छ । 
 

४. छनौट र प्राथलमकतााः 
 

१) एम्बिेुन्जसको उपयोगको िालग गाउँपालिका िेत्र लभत्रका िालसन्जिाहरुिाई सेिा प्रिान गिायको सेिा शलु्क र अन्जय 
स्थानीय तहका सेिाग्राहीहरुिाई लिनै सेिाशलु्कमा फरक हनुे -गरी काययविलधमा उल्िेख भए बमोक्षजमको रकम गाउ 
काययपालिकाको बैठकबाट लनणयय भए पश्चात िागू हनुेछ। - 
 

५. संचािक सलमलत : (१) एम्बिेुन्जस सेिाका व्यिक्षस्थत उपयोग, संचािनं, खटनपटन र व्यिस्थापनका िालग 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको संयोजकत्िमा एक छुटै्ट एम्बिेुन्जस संचािक सलमलतको गठन 
गररनेछ । 
 

२) उप विलनयम (१) बमोक्षजम गठन हनुे एम्ििेुन्जस संचािक सलमलतमा िेहाय िमोक्षजमका सिस्यहरु रहनेछन । 
क) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत -संयोजक 
ख) आलथयक प्रशासन शाखा प्रमखु  -सिस्य  
ग) स्िास््य संयोजक :-  -सिस्य-सक्षचि 
३) उप विलनयम (२) को खण्र् (१) बमोक्षजम तोवकएका संचािक सलमलतका सिस्यहरुको पिािधी सामान्जयतया १ 
िषयको हनुेछ । गाउँपालिकाको बैंठकिे महशसु गरेमा ती सिस्यहरुको काययकाि थप -गनय सक्नेछ । तर यस खण्र् 
बमोक्षजम तोवकएका कुनै पलन सिस्यिे िगातार २ िषयभन्जिा बढी समय संचािक्क सलमलतमा रही काम गनय पाउन ेछैन । 
एउटै सिस्यिाइ म्याि थप गनुयपरे गाउँ काययपालिकाको बैंठकिे लनणयय गनुय पनेछ । 1 



 

४) सलमलतको कुनै सिस्यिे एम्ििेुन्जसको प्रभािकारी संचािन र व्यिस्थापनमा बाधा पगु्ने गरी िा गाउँपालिकाको वहत 
विपररत हनुे गरी काम गरेको पाइएमा गाउँपालिकाको बैठकिे त्यस्तो सिस्यिाई जनुसकैु बखत पिबाट हटाउन सक्नेछ 
। 
 

५) संचािक सलमलतको बैठक आिश्यकता, अनसुार संयोजकिे बोिाउने छ । सलमलतका पिालधकारीहरुिे एम्ििेुन्जस 
संचािन कोषको रकम मध्येबाट प्रलत बैंठक रु१००० का िरिे मालसक बढीमा १ पटक बैठकका िालग बैठंक, भत्ता 
लिन्न पाउने छन ्। तर एम्बिेुन्जस संचािन कोषमा रकम नभएको अिस्थामा यस्तो भत्ता लिन पाइने छैन । 
 

६) काम कतयव्य र अलधकार : (१) एम्बिेुन्जस संचािक सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार िेहायका बमोक्षजमको 
हनुेछ । 
क) गाउँपालिकाको बोर्य बैठकिे लनणयय गरी कायायन्जियनमा ल्याएको काययविलध बमोक्षजम एम्बिेुन्जसको िैलनक खटनपटन 
गने, 
ख) एम्बिेुन्जस संचािन भएको पटक एवकन गरी सो को अलभिेख अध्यािलधक गरी राख्न े, 
 

ग) लनययण नभएको काययमा एम्बिेुन्जसको प्रयोग भएको पाइएमा तत्काि एम्ििेुन्जस वफताय गनय िगाउन,े 
घ) तत्काि वफताय गनय अटेर गरेको अिस्थामा प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिई एम्ििेुन्जस वफताय गराउन,े 
 

ङ) अनलधकृत प्रयोग भएको अिलधको िालग संचािक सलमलतिे उक्षचत: जररिाना िगाई असूि उपर गरी संचािन कोषमा 
जम्मा गने, गराउन,े 
 

च) कुनै व्यक्षि िा संस्थािे: एम्ििेुन्जस भार्ामा लिई संचािन गरेको अिस्थामा भार्ा िापतको रकम असिु गरी कोषमा 
जम्मा गराउन, एम्ििेुन्जस ममयत संभार गनुय पने भनी अपरेटरिे दिएको लनिेिन उपर आिश्यक छानविन गरी स्िीकृलतका 
िालग गाउँपालिका प्रमखु समि लसफाररश गने, 
 

छ) एम्ििेुन्जस संचािनमा खवटएका कमयचारीहरुको काययसम्पािन िमता, एम्बिेुन्जसको समकु्षचत रेखिेख र व्यिस्थापनमा 
लनजहरुिे खेिेको भलूमकाबारे गाउँपालिकाको काययियिाई सझुािहरु दिने, 
 

झ) एम्बिेुन्जसको प्रभािकारी व्यिस्थापन र संचािनका िालग आिश्यक िेखेका अन्जय विषयहरुमा गाउँपालिकाको 
कायायिय र गाउँपालिकाको बोर्यिाई आिश्यक सझुािहरु दिने. र प्राप्त लनिेशन अनरुुप कायय गने । 
 

२. एम्बिेुन्जस संचािक सलमलतका अन्जय काम, कतयव्य र अलधकारहरु गाउँपालिकाको बोर्य बैंठकको लनणयय बमोक्षजम 
हनुेछन ्। 
 

तर गाउँ काययपालिकाका सिेस्यहरुको काययकाि समाप्त भई अको लनिायचन -नभए सम्म िा अन्जय कारणिे ररि रहेको 
अिलधका िालग एम्बिेुन्जसको संचािन प्रमखु प्रशासवकय अलधकृतिे तोवकदिए बमोक्षजम हनुेछ । 
 

  



पररच्छेि तीन: 
कमयचारी सम्बन्जधी व्यिस्था कमयचारीको लनयकु्षि: 

 

 

७. कमयचारीको लनयकु्षि : लनयकु्षि :(१) एम्बिेुन्जस संचािनका िालग एक जना चािक (हल्का सिारी चािक प्रथम तह 
िा सो सरह) को एक जना कमयचारी करार सेिामा भनाय गररने छ। एम्ििेुन्जस चािक पिमा स्थायी लनयकु्षि गररने छैन 
। 
 

२) उप विलनयम (१) बमोक्षजम कमयचारी भनायका िालग आिश्यक शैक्षिक योग्यता, अनभुि तथा अन्जय आधार तयार 
गने तथा कमयचारी लनयकु्षि सम्बन्जधी सबै कायय, गाउँपालिकाको कायायियिे प्रचलित कानूनको ररत पयुायई गनेछ । - 
 

८. पाररश्रलमक तथा सेिाका शतयहरु : (१) एम्ििेुन्जस चािकिे क्रमशाः हल्का सिारी चािक प्रथम तहको स्थानीय 
तहको कमयचारीिे पाए“सरहको तिब पाउनेछ । 
 

२) एम्बिेुन्जस चािकिे उप विलनयम (१). िमोक्षजम पाउने तिब िाहेक एम्बिेुन्जस संचािन भएको अिलधमा रात्रीकालिन 
प्रलत विप रु......................... का िरिे थप भत्ता पाउनेछ । 
 

३) एम्बिेुन्जस चािकको तिब भत्ता तथा अन्जय सवुिधा एम्ििेुन्जस संचािन कोषबाट व्यहोररने छ । यसका िालग 
गाउँपालिकाको कोषबाट कुनै रकम व्यहोररने छैन । 
 

९. आचरण : (१) एम्ििेुन्जस चािकिे िेहाय बमोक्षजमका आचरणहरुको पािना गनुय पनेछ : 
क) एम्बिेुन्जसको उक्षचत तररकािे संचािन; रेखिेख र संरिण गने 
 

ख) एम्ििेुन्जस संचािन भएको अिलध गरेु्को वक.लम खपत भएको इन्जधनको िैलनक रुपमा अलभिेख राख्न,े 
 

ग) एम्बिेुन्जस संचािन गने लनणयय भएको स्थान बाहेक अन्जयत्र एम्ििेुन्जस उपयोग गिो सलमलतको पूिय अनमुलत लिने, 
 

घ) एम्बिेुन्जसको लनयलमत सरसफाई, िलुिकेन्जट चेकअप तथा लनयलमत ममयत संभारका िालग समकु्षचत ध्यान दिने, 
 

ङ) एम्ििेुन्जस संचािनको क्रममा हनु सक्ने संभावित िघुयटना तथा िलत उपर सािधानी अपनाई एम्बिेुन्जसको सरुिा गने 
। 
 

च) एम्ििेुन्जसको िघुयटना बीमा गराउने विषय तथा समयमा वप्रलमयम बझुाए नबझुाएको विषयमा गाउँपालिकाको आलथयक 
प्रशासन शाखामा समयमै जानकारी गराउने, 
 

 

छ) एम्बिेुन्जस संचािनमा िैजान ुपूिय एम्ििेुन्जस संचािन शलु्क बझुाउने गरी लनकासा भएको अिस्थामा -शलु्क बापतको 
रकम गाउँपालिकामा िाक्षखिा भए, नभएको एवकन गने, 
 

ज) एम्ििेुन्जस संचािनमा िैजान ु पूिय एम्बिेुन्जसको अिस्था चेकजाँच गरी सरुिा अिस्था एवकन गने । असरुक्षित 
अिस्थामा एम्ििेुन्जस संचािन नगने, 
 

झ) एम्बिेुन्जस संचािन सम्बन्जधमा संचािक सलमलत र प्रमखु प्रशासवकय अलधकृतिे दिएको लनिेशनहरुको पािना गने । 



 

१०. अिकाश दिन सवकन े : (१) आफ्नो पिको क्षजम्मेिारी राम्ररी परुा नगरेको अिस्थामा एम्ििेुन्जस चािकिाई 
सलमलतको लनणययबाट जनंुसकैु िखत पिबाट हटाउन सवकने छ। 
 

पररच्छेि चार: 
ममयत संभार सम्बन्जधी व्यिस्था 

 

११. सेिा- शलु्क तथा इन्जधनको व्यिस्था : (१) गाउँपालिका िेत्रभत्रका गाउँिासीहरुिे र नक्षजकका स्थानीय तहका 
नागररकहरुिे एम्ििेुन्जस भर्ामा प्रयोग गिाय िाग्ने सेिाशलु्क सलमलतिे लनधायरण गरे बमोक्षजम िाग्नेछ । 
 

२) गाउँ काययपालिकािे गरेको लनणयय बमोक्षजम गाउँ िेत्रलभत्रका ्येष्ठ नागररकका िालग एम्बिेुन्जस प्रयोग हुँिा िाग्ने 
खचय गाउँपालिकािे व्यहोनेछ । यसका िालग उलनहरुको जेष्ठनागररक प्रमाणपत्र हनु अलनिायय छ।  
 

३) गाउँ िेत्रलभत्रका संस्थागत प्रसतुीका िालग आउने आमाहरुको िागी एम्ििेुन्जस प्रयोग :हुँिा िाग्ने खचय गाउँपालिकािे 
व्यहोनेछ । यसका िालग उनीहरुको ४ पटक. प्रोटोकि अनसुार गभयिती जाँच गररएको कार्य अलनिायय हनुपुनेछ ।  
 

४) उप विलनयम (१) बमोक्षजम को शेिाशलु्कबाट -गाउँपालिकािे एम्बिेुन्जसको ममयत संभार, फ्यिु िलुिकेन, 
अपरेटरको तिब भत्ता, आदिको व्यिस्था गनेछ । 
 

१२. एम्ििेुन्जस संचािन कोष : (१) एम्बिेुन्जसको लनयलमत ममयत संभार तथा कमयचारीहरुको तिब भत्ताको व्यिस्था गरी 
एम्ििेुन्जसको लनयलमत संचािनिाई सलुनक्षश्चत गनय छुटै्ट एक एम्ििेुन्जस संचािन कोष खर्ा गररनेछ । 
 

(२) उप विलनयम (१) बमोक्षजम खर्ा गररने एम्बिेुन्जस संचािन कोषमा िेहायिमोक्षजमको रकम समेत जम्मा गररनेछ । 
 

क) सेिा उपभोग गने व्यक्षि िा संघ संस्थाबाट प्राप्त शेिाशलु्क बापतको रकम, 
 

ख) भार्ामा प्रयोग गनय दिएको अिस्थामा भार्ां िापत प्राप्त रकम, 
 

ग) नेपाि सरकार, प्रिेश संरकार िा गाउँपांलिकांबाट एम्ििेुन्जस संचािनका िालग प्राप्त रकम, 
 

घ) अन्जय िात ृलनकायबाट प्राप्त अन्जय कुनै अनिुान तथा सहयोग रकम, आदि । 
 

१३. कोषको संचािन र उपयोग : (१) एम्ििेुन्जस संचािन कोष प्रमखु प्रशासवकय अलधकृत िा लनजिे तोकेको अलधकृत 
र िेखा प्रमखुको संयिु िस्तखतबाट संचािन गररनेछ । 
 

२) एम्ििेुन्जस संचािन कोषमा जम्मा भएको रकम एम्ििेुन्जसको लनयलमत ममयत संभार, कमयचारीहरुको तिि भत्ता तथा 
संचािक सलमलतको बैठक भत्ताका िालग खचय गररने छ। 
 

पररच्छेि पाचँ : 
लबविध 

१४. िेखा र िेखापररिण : (१) एम्ििेुन्जस संचािन कोषको आम्िानी र खचयको िेखा आलथयक प्रशासन ऐन तथा 
लनयमाििी अनरुुप राक्षखनेछ। 
 



२) एम्ििेुन्जस संचािन कोषको आम्िानी र खचयको वहसाब महािेखा पररिकको कायायियबाट खवटने िेखापररिणकबाट 
साििसािी रुपमा िेखापररिण गराईनेछ । 
 

१५. वििािको समाधान : (१) एम्ििेुन्जस संचािन गरी सेिा प्रिान गने सन्जिभयमा कुनै वििाि उत्पन्न भएमा एम्ििेुन्जस 
संचािक सलमलतिे सम्बक्षन्जधत पिहरुसँग छिफि गरी समाधान गनेछ । 
 

२) एम्ििेुन्जस संचािक सलमलतिे समाधान गनय नसकेको वििािहरु गाउँपालिका बोर्यको लनणययबाट समाधान गररनेछ । 
 

१६. भार्ामा दिन सवकन े: (१) गाउँपालिकािे एम्ििेुन्जस संचािन गनय नसक्ने अिस्था भई कुनै व्यक्षि िा संस्था माफय त 
एम्ििेुन्जस संचािन गनय उपयिु िेक्षखएमा एम्ििेुन्जस संचािक सलमलतिे लसफाररस गरेको अिस्थामा गाउँपालिकाको बोर्य 
बैठकिे लनणयय गरी एम्ििेुन्जस भार्ामा प्रयोग गनय दिन सवकनेछ । 
 

२) गाउँ काययपालिकाको बोर्य िैठकिे आिश्यक िेखेमा संचािक सलमलतको लसफाररस नभए पलन एम्ििेुन्जस भार्ामा दिन 
सक्नेछ । 
 

३) उप विलनयम (१) बमोक्षजम एम्बिेुन्जस भार्ामा दिँिा प्रलत दिन िा मवहनाको भार्ा िर तथा अन्जय शतयहरु 
गाउँपालिकाको बोर्यिे लनधायरण गररदिए बमोक्षजम हनुेछ । 
 

१७. काययविलधमा संशोधन : यस काययविलधमा: आिश्यक संशोधन िा थपघट गनुय परेमा गाउँ काययपालिकाको बोर्य 
बैठकिे लनणयय गरी थपघट िा संशोधन गनय सक्नेछ । 
 

१८. अन्जय आिश्यक कुराहरु : एम्ििेुन्जस प्रयोग शलु्क संचािक सलमलतिे तयार गरी गाउँ काययपालिकाको बैठकिाट 
स्िीकृत भएपलछ िाग ुगररनेछ । यस्तो. शलु्क लनधायरण नभएसम्मका िालग “चिन चल्तीको भार्ा िरिाई नै प्रयोगमा 
ल्याइनेछ । 
 

१९. प्रचलित काननु बमोक्षजम हनु े : यस काययविलधमा िेक्षखएका कुराहरुको हकमा यसै बमोक्षजम र निेक्षखएका 
कुराहरुको हकमा प्रचलित कानून िमोक्षजम हनुेछ । 
 

  



अनसूुची १ 

एम्बिेुन्जस सञ्चािन अलभिेख 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिका िलितपरु 

 

 

 

 

रेकर्य राख्नाेः   रुज ुगनेाः   प्रमाक्षणत गनेाः स्िीकृत गनेाः 
अपरेटर   प्रशासन शाखा  स्िास््य संयोजक प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 
  

लमलत गार्ी गरेु्को वक.मी. सेिाग्राहीको 
नाम 

नगि रलसि 
नं. 

कैवफयत 
 पवहिाको 

वक.मी. 
हािको 
वक.मी. 

जम्मा वक.मी. 

       

       

       

       

       

       



अनसूुची २ 

एम्बिेुन्जस सञ्चािन अलभिेख 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिका िलितपरु 

 

लमलत ममयत खचयको वििरण जम्मा खचय ममयत कम्पनी कैवफयत 
 सामान ्यािा िलुिकेन्जट 

       

       

       

       

       



 

 

रेकर्य राख्नाेः   रुज ुगनेाः   प्रमाक्षणत गनेाः स्िीकृत गनेाः 
अपरेटर   प्रशासन शाखा  स्िास््य संयोजक प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
अनसूुची ३ 

भार्ामा लिनदेिन ेसम्झौता पत्र  
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका(जसिाई पलछ प्रथम पि भलनने छ) र ....................... बस्ने श्री ........... यस पलछ िोश्रो 
पि भलनने छ) िलितपरु क्षजल्िा ....................गा.पा. िर्ा नं. ............ मा एम्बिेुन्जस सेिा प्रिान गने प्रयोजनका 
िालग एम्बिेुन्जस भार्ामा दिने लिने सम्बन्जधमा लनम्न अनसुारको शतयहरु ििैु पििे पूणय रुपमा पािना गनय मञ्जुर भई यो 
सम्झौता पत्रमा सहीछाप गरी लियौं दियौं ।   
 

शतयहरु 
 

१. एम्बिेुन्जस भार्ामा लिने (िोस्रो पिका) श्री........ िे एम्ििेुन्जस भार्ामा लििा एम्ििेुन्जस संचािनमा आएपलछ प्रलतदिन 
रु............ का िरिे प्रथम पििाई भार्ा लतने गरी-भार्ामा प्रयोग गनय पनेछ । 
 

२. यो सम्झौता लमलत २०७.......गते िेक्षख २०७........... गतै सम्म िाग ुहनुे छ। 
 

३. सम्झौताको अिलध भन्जिा बढी समय एम्ििेुन्जस प्रयोग गनुय परेमा िोस्रो पििे प्रथम पििाई लनिेिन दिई अनरुोध 
गरेमा थप समयमा पलन सम्झौता गरी प्रयोग गनय सवकने छ । 
 

४. िोश्रो पििे एम्ििेुन्जस भार्ामा लिन ु पूिय भार्ामा लिएको अिलधको सम्पूणय रकम गाउँपालिकाको “कायायिय चौघरे 
िलितपरुमा धरौटी स्िरुप जम्मा गनुय पने छ । 
 

५. िोश्रो पििे एम्ििेुन्जस संचािनमा ल्याउने सम्झौता अिलधभर अपरेटरिाई बस्ने बासको व्यिस्था गररदिनपुनेछ । 
 

६. एम्ििेुन्जस संचािन. अिलधमा एम्ििेुन्जसको ममयत तथा सलभयलसङ्ग िोश्रो पििे नै गनेछ । 

       



 

७. यो सम्झौता सम्पन्न भै एम्ििेुन्जस िोस्रो पििे क्षजम्मा लिइसकेपलछ कायायियमा वफताय नबझुाउँिा सम्म सोको पूणय 
क्षजम्मेिारी िोश्रो पििे नै लिन ुपनेछ ।  
 

८. यो सम्झौता गरी तोवकएको अिलधका िालग: िलगएको एम्ििेुन्जस-समय समाप्त भएपलछ नबझुाएमा िोश्रो पििे भार्ा 
बाहेक िैलनक रु.............. का िरिे प्रथम पििाई थप हजयना लतनुय पनेछ । 
९. एम्बिेुन्जस प्रयोग गरे िापत कुनै सरकारी कर लतनुय पने भएमा परेमा िोश्चो पििे नै लतनुयपनेछ । 
 

भार्ामा लिने व्यक्षि संस्थाको तफय िाट    काययियको. तफय बाट 
नाम :       नाम : 
ठेगाना :       पि : प्रमखु प्रशासवकय अलधकृत 
िस्तखत :-      िस्तखत :- 
 

 

आज्ञािे, 

रोम बहािरु महत  

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


