
लिखु गाउँपालिका  

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

र्सम ओखिढुुंगा 

सवारी चालक ताललमको  प्रलतवेदन 

१. पृष्टभुमी : आज लमलत २०७७/१२/३० गते बेरोजगार यवुाहरुलाई रोजगार सजृना गनन उद्दशे्यका साथ ललखु 

गाउँपाललकाको आयोजनामा लसदाथन बदु्ध ड्राइलिङ सेन्टर प्रा.लल. द्धारा सञ्चाललत छोटो अबलिको सवारी चालक 

ताललमको  प्रलतवेदन तयार गररएको छ । 

२. िक्ष्र् तथा उदेश्र् : 

क. ४० जना व्यक्तीलाई छोटो अबलिको हलकुा सवारी चालक ताललम सञ्चालन गने । 

ख. सवारी चालक ताललमको लालग आवश्यक दक्ष प्रलिक्षकको व्यवस्था गने  । 

ग. ताललममा सहिागीलाई सवारी चालक र ट्रायल सम्बन्िी सैद्धालन्तक र प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान गने । 

घ. ताललममा सहिागी स्वरोजगार तथा रोजगार बन्ने ।  

३. सञ्चािन हुने स्थान :  ललख-ु २ लसिंहदवेी र ललखु-७  गाम्नाङटार   ।  

४. सञ्चािन समर्ावधी : २०७७/११/२१ दखेी २०७७/१२/३०गते  सम्म । 

५. िाभान्वीत समुदार् / जनसङख्र्ा : ४० जना । 

ललख ुगाउँपाललका सवारी चालक ताललममा सहिागीको लववरण 

क्र.सिं. वडा निं. सहिागीको लववरण सम्पकन  निं. कैलियत 

१ 

ललख-ु१ 

सवुास दरुाल ९८४१३०५३५९   

२ प्रलदप माझी ९८४१३०५४१३   

३ िबु्र माझी     

४ प्रकाि माझी ९८६१२५०७४०   

५ 

ललख-ु२ 

समुन िण्डारी ९८४८९३३५४२   

६ प्रलदप िण्डारी ९८६०६०३८०७   

७ लनरोज काललकोटे खड्का ९८६६३३४२७५   

८ रालजब खत्री ९८४०७८२९५८   

९ 
ललख-ु३ 

सलुसल थापामगर ९८४३३६७०७०   

१० योगेन्र जोगी ९८६१७०३६२९   



११ प्रकाि योगी ९८६५४६८७७३   

१२ बलराम योगी ९८६४६८१४६८   

१३ 

ललख-ु४ 

अम्बर बहादरु श्रेष्ठ ९८४००१३९९२   

१४ िोज बहादरु श्रेष्ठ ९८४०६००८४१   

१५ अनोज कुमार काकी ९८४९८०६१८४   

१६ अमन श्रेष्ठ ९८६१९७५९५०   

१७ 

ललख-ु५ 

टेक बहादरु श्रेष्ठ ९८४०८३३८३०   

१८ पदम बहादरु काफ्ल े ९८४३९९२९२८   

१९ लबिाल तामाङ ९८६०७५५९११   

२० लसिंह बहादरु मगर ९८६५०७५४९९   

२१ 

ललख-ु६ 

गणेि मगर 
९८४२०९५९२८ 

  

२२ मनोज खत्री 
९८६१३१७०९०३ 

  

२३ पदम मगर 
९८४४२५०६३४ 

  

२४ राम मगर 
९८६१३१२५३० 

  

२५ 

ललख-ु७ 

राम मगर ९८४३४२४१३२   

२६ सलुदप राई ९८४३२४१७३५   

२७ तारा बहादरु खत्री ९८४९८९७३७२   

२८ लहरा बहादरु थापा ९८६१७१५८२१   

२९ 

ललख-ु८ 

सन्जीप बम े ९८५१११४२६७   

३० लबक्रम खड्का ९८४६५२७३६८   

३१ रोिन कुमार बम े ९७४३१२१५९७   

३२ झगेन्र पौडेल ९८४१११२२६१   

३३  लवष्ण ुलवष्ट ९८६४०३०६३८   

३४  लतथन तामाङ ९८४९७००८८४   

३५ 

ललख-ु९ 

गोरे तामाङ ९८६०९५०२१३   

३६ योगेि रुपाचा ९८४५८७७९५५   

३७ जिंग बहादरु तामाङ ९८६०६२३१५४   

३८ लबर बहादरु तामाङ ९८६८३३१०३०   



३९ पदम पौडेल ९८४३०२८५४६   

४० बल ब. तामाङ ९८४९७९१४६४   

 

६. सम्पादन गरिने लिर्ाकिाप :  पलहलो चरणमा ललख ु-२ लसिंहदवेीमा  

क्र.

सिं. 

लमलत ताललमको लवषय सैद्धालन्तक  समय  प्रयोगात्मक समय 

१ २०७७/११/

२१ 

हलकुा सवारी चालक 

पररचय 

उदघाटन गररयो त्यस पलछ 

सहिागीलाई ट्रालिक लनयमबारे 

जानकारी  

५ घ.  - - 

२ ११/२२ चालकले पालना 

गनुनपने लनयमहरु 

आदिेमूलक लचन्ह र साविालन 

छलिल तथा प्रश्नोत्तर 

५ घ.  -  - 

३ ११/२३ चारपािंग्रे गाडी सम््िी 

सामान्य जानकारी 

गाडी इलन्जनको काम र हरेचाह, 

पानी, मलुबलको हरेचाह र महत्व 

५ घ. पानी र मलुवल प्रत्यक्ष हरेेर 

अभ्यास गनन लगाइयो । 

३ घ. 

४ ११/२४ गाडीलाई गलत लदने A B  C को महत्व, कायन गाडी 

स्टाट र A B  C को प्रयोग 

लवलि 

३ घ. प्रत्येक्ष लिल्डमा अभ्यास 

गराइयो 

७ घ. 

५ ११/२५ चालकको अपनाउन ु

पने लनयम 

ललुकङ ग्लास र लसट बेल्टको 

प्रयोग सम्बन्िी जानकारी 

१ घ. गाडी स्टाट गरी लिल्डमा 

चलाउन लगाइयो । र लगयर 

चेन्ज गने अभ्यास 

९ घ.  

६ ११/२६ गाडी कन्ट्रोल कन्ट्रोलको लनयम सम्बलन्ि 

जानकारी 

१ घ. कन्ट्रोल गने अभ्यास गराइयो  ९ घ. 

७ ११/२७ गाडी लहडाउन  - - लिल्डमा गाडी चलाउन 

अभ्यास गराइयो । 

१० घ. 

८ ११/२८ ्याक लगयर ्याक लगयर सम्बलन्ि जानकारी  २ घ. लिल्डमा ्याकमा चलाउन 

लगाइयो । 

८ घ. 

९ ११/२९ बाटोको अभ्यास - - बाटोमा गाडी गडुाउन 

लगाइयो । 

१०. घ 

१० १२/०१ बाटोको अभ्यास - - बाटोमा गाडी गडुाउन 

लगाइयो । 

१०. घ 

११ १२/०२ बाटोको अभ्यास - - बाटोमा गाडी गडुाउन 

लगाइयो । 

१०. घ 

१२ १२/०३ बाटोको अभ्यास - - बाटोमा गाडी गडुाउन 

लगाइयो । 

१०. घ 

१३ १२/०४ ट्रायल सम्बन्िी 

अभ्यास 

ट्रालिक लनयमसम्बन्िी जानकारी 

लदने 

१ घ. ट्रायल स्पोटन 8 र L मा 

अभ्यास गरायो । 

९ घ. 

१४ १२/०५ ट्रायल सम्बन्िी 

अभ्यास 

ट्रालिक लनयमसम्बन्िी जानकारी 

लदने 

१ घ. ट्रायल स्पोटन 8 र L मा ९ घ. 



अभ्यास गरायो । 

१५ १२/०६ ट्रायल सम्बन्िी 

अभ्यास 

ट्रालिक लनयमसम्बन्िी जानकारी 

लदने 

१ घ. ट्रायल स्पोटन 8 र L मा 

अभ्यास गरायो । 

९ घ. 

१६ १२/०७ ब्रेकर, उकालो र 

ओरालो  

- - ब्रेकर, उकालो र ओरालोमा 

अभ्यास गराइयो । 

१० घ. 

१७ १२/०८ ब्रेकर, उकालो र 

ओरालो  

- - ब्रेकर, उकालो र ओरालोमा 

अभ्यास गराइयो । 

१० घ. 

 

६.१  दोस्रो चरणमा : ललख-ु७ गाम्नाङटारमा  

क्र.

सिं. 

लमलत ताललमको लवषय सैद्धालन्तक  समय  प्रयोगात्मक समय 

१ २०७७/१२/

१२ 

हलकुा सवारी चालक 

पररचय 

सहिागीलाई ट्रालिक लनयमबारे 

जानकारी  

५ घ.  - - 

२ १२/१३ चालकले पालना 

गनुनपने लनयमहरु 

आदिेमूलक लचन्ह र साविालन 

छलिल तथा प्रश्नोत्तर 

५ घ.  -  - 

३ १२/१४ चारपािंग्रे गाडी सम््िी 

सामान्य जानकारी 

गाडी इलन्जनको काम र हरेचाह, 

पानी, मलुबलको हरेचाह र महत्व 

५ घ. पानी र मलुवल प्रत्यक्ष हरेेर 

अभ्यास गनन लगाइयो । 

३ घ. 

४ १२/१५ गाडीलाई गलत लदने A B  C को महत्व, कायन गाडी 

स्टाट र A B  C को प्रयोग 

लवलि 

३ घ. प्रत्येक्ष लिल्डमा अभ्यास 

गराइयो 

७ घ. 

५ १२/१६ चालकको अपनाउन ु

पने लनयम 

ललुकङ ग्लास र लसट बेल्टको 

प्रयोग सम्बन्िी जानकारी 

१ घ. गाडी स्टाट गरी लिल्डमा 

चलाउन लगाइयो । र लगयर 

चेन्ज गने अभ्यास 

९ घ.  

६ १२/१७ गाडी कन्ट्रोल कन्ट्रोलको लनयम सम्बलन्ि 

जानकारी 

१ घ. कन्ट्रोल गने अभ्यास गराइयो  ९ घ. 

७ १२/१८ गाडी लहडाउन  - - लिल्डमा गाडी चलाउन 

अभ्यास गराइयो । 

१० घ. 

८ १२/१९ ्याक लगयर ्याक लगयर सम्बलन्ि जानकारी  २ घ. लिल्डमा ्याकमा चलाउन 

लगाइयो । 

८ घ. 

९ १२/२० बाटोको अभ्यास - - बाटोमा गाडी गडुाउन 

लगाइयो । 

१०. घ 

१० १२/२१ बाटोको अभ्यास - - बाटोमा गाडी गडुाउन 

लगाइयो । 

१०. घ 

११ १२/२२ बाटोको अभ्यास - - बाटोमा गाडी गडुाउन 

लगाइयो । 

१०. घ 

१२ १२/२३ बाटोको अभ्यास - - बाटोमा गाडी गडुाउन 

लगाइयो । 

१०. घ 



१३ १२/२४ ट्रायल सम्बन्िी 

अभ्यास 

ट्रालिक लनयमसम्बन्िी जानकारी 

लदने 

१ घ. ट्रायल स्पोटन 8 र L मा 

अभ्यास गरायो । 

९ घ. 

१४ १२/२५ ट्रायल सम्बन्िी 

अभ्यास 

ट्रालिक लनयमसम्बन्िी जानकारी 

लदने 

१ घ. ट्रायल स्पोटन 8 र L मा 

अभ्यास गरायो । 

९ घ. 

१५ १२/२८ ट्रायल सम्बन्िी 

अभ्यास 

ट्रालिक लनयमसम्बन्िी जानकारी 

लदने 

१ घ. ट्रायल स्पोटन 8 र L मा 

अभ्यास गरायो । 

९ घ. 

१६ १२/२९ ब्रेकर, उकालो र 

ओरालो  

- - ब्रेकर, उकालो र ओरालोमा 

अभ्यास गराइयो । 

१० घ. 

१७ १२/३० ब्रेकर, उकालो र 

ओरालो  

- - ब्रेकर, उकालो र ओरालोमा 

अभ्यास गराइयो । 

१० घ. 

१८ १२/३१ समापन      

 

७. बजेट खचय लवविण  

७.१. गा.पा बाट लवलनयोलजत बजेट : रु. ५,००,०००।- 

७.२ बजेट खचन लववरण : 

क्र. 

स. 

कायनक्रम लिषनक पररणाम दर  रु लागत कै. 

१ व्यवस्थापक खचन १ जना २००००।- २०,०००।-  

२ प्रलिक्षक तलब १ जना २५००।- प्रलत लदन ८५,०००।-  

३ प्रेट्रोल खचन ३४ लदन ३०००।- १,०२,०००।-  

४ ट्रायल स्पोटनको लालग पोल खररद २० वटा  ४००।- ८,०००।-  

५ स्टेिनरी ४० जना  २००।- ८,०००।-  

६ गाडी मेन्टेनेन्स   ४०,०००।-  

७ बाटो खचन   १०,०००।-  

८ मेलिन औजार िाडा  ४० जना  ४१००।- १,६४,०००।-  

९ भ्याट रकम   ६५,०००।-  

 भ्याट सलहतको जम्मा   ५,०२,०००।-  

 

८. परिणाम :  



यस गाउँपाललकाबाट छनौट िएका ४० जना यवुाहरुले सवारी चालक ताललममा सलक्रय ढिंगले सहिागी िई सवारी 

चालक ताललम लसकेको ।  

 

 

 

९. लनष्कर्य : 

सवारी चलाक ताललममा सहिागीता जनाउने सहिागीहरुले आगामी लदनमा स्वरोजगार तथा रोजगार बनी गररवी 

लनवारणमा  सहयोग  पगु्नेछ ।  सवारी चालक ताललमका केही तलस्बरहरु : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

प्रलतवेदक  

सयून वली 

लसद्धाथन बदु्ध डाइलिङ टे्रलनङ सेन्टर 

 

पेि गने  

ओम प्रकाि तामाङ 

गै.स.स. िाखा 


