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            इच्छाकामना गाउँपालिकाको  
  एम्बुिेन्स सिंािन सम्बन्धी कार्यववधी,२०७६  

     
 

प्रस्तावना : इच्छाकामना गाउँपालिका गाउ सभा को लमतत........को तनर्णयानसुार यस क्षेत्रका सर्णसाधारर् 
जनताहरुिाई आधारभतू स्वास््य र सरसफाई मा सेवा पयुाणउनको िागग सर्ण सिुभ तररकािे एम्र्िेुन्स 
सेवा सचंािन गने सम्र्न्धमा कायणववगध व्यवस्था गनण र्ान्छनीय भयकोि ेइच्छाकामना गाउँपालिकाि े
नेपािको सबंर्धान २०७२ को धारा....... र्मोजजम यो कायणववगध र्नाई िाग ुगरेको छ । 

पररच्छेद १ 

संक्षिप्त 

१. सकं्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (क) यो कायणववगध को नाम इच्छाकामना गाउँपालिकाको एम्र्िेुन्स 
सचंािन कायणववगध  २०७६ रहेको छ ।  

(ख) यो कायणववगध गाउँ कायणपालिकािे स्वीकृत गरेको लमतत देखख िाग ुहुनेछ । 
२. बर्षय वा प्रसगं िे अको अथण निागेमा यस कायणववगधमा , 

(क) एम्र्िेुन्स भन्नािे इच्छाकामना गाउँपालिकािे सचंािन गने एम्र्िेुन्स िाइ जनाउछ । 

(ख) ऐन भन्नािे स्थानीय सरकार सचंािन ऐन २०७४ िाइ जनाउछ । 
(ग) गाउपालिका भन्नािे इच्छाकामना गाउँपालिका िाइ जनाउछ । 
(घ) गाउ सभा भन्नाि ेगाउँपालिकाको गाउँ सभािाइ सम्झन ुपदणछ ।  

(ङ) सलमतत भन्नािे एम्र्िेुन्स सचंािन तथा ब्यर्स्थापन सलमतत र एम्र्िेुन्स सेवा समन्वय 
तथा अनगुमनको िागग गठन भएको सलमतत िाई जनाउछ । 

(च) कमणचारी भन्नाि ेइच्छाकामना गाउँपालिका कायाणियमा कायणरत स्थायी , अस्थायी वा 
कारारमा कायणरत कमणचारीिाई जनाउछ यस शब्दिे एम्र्िेुन्स सचंािनमा सगं्िग्न अपरेटर 
समेत िाइ जनाउछ । 
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(छ) प्रमखु प्रशासकीय अगधकृत भन्नािे इच्छाकामना गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अगधकृत 
भइ काम गने इच्छाकामना गाउँपालिका कायाणियको प्रमखु प्रशासकीय अगधकृत िाइ जनाउछ 
।  

(ज) तोककएको वा तोककए  र्मोजजम भन्नािे इच्छाकामना गाउँपालिका को र्ोर्ण र्ठैक िे तनर्णय 
गरर समय समयमा तोकी ददए र्मोजजम सम्झन ुपदणछ । 

(झ) र्ोर्ण भन्नािे गाउँपालिकाको र्ोर्ण िाइ सम्झन ुपदणछ ।  

 

परिच्छेद २ 

एम्बुिेन्स सिंािन  सम्बन्न्ध व्र्वस्था 
३. उदेश्य : यस कायणववगधको प्रमखु उदेश्य यस गाउँपालिका क्षते्रलभत्र र नजजक स्थातनय तहको समेत 

स्वास््य समस्या भयका नागररकिाई उपचारका िागग नजजकको अस्पताि वा स्वास््य ससं्था 
सम्म पयुाणउने तथा यसको ववश्वसनीयता साथै प्रभावकाररता र्दृ्दी गरर ददगो र भरपदो सेवा 
सचंािन गनुण रहेको छ । 

४. छनौट र प्राथलमकता: (१) एम्र्िेुन्स उपयोगको िागग गाउँपालिका क्षते्र लभत्रका र्ालसन्दाहरुिाई 
सेवा प्रदान गदाणको सेवा शलु्क र अन्य स्थानीय तहका सेवाग्राहीहरुिाई लिने सेवा शलु्क फरक 
हुने गरर कायणववगधमा उल्िेख भय र्मोजजमको गाउ कायणपालिकाको र्ठैकर्ाट तनर्णय भय पश्चात 
िाग ुहुनेछ  

(२) उप तनयम (१) र्मोजजम सेवा शलु्क लिदा सेवा उपयोग गने बर्रामी व्यजततको स्थायी 
ठेगानािाई आधार मातननेछ । 

 ५. सचंािक सलमतत : (१) एम्र्िेुन्स सेवाको ब्यर्जस्थत उपयोग ,सचंािन ,खटनपटन र ब्यर्स्थापनका 
िागग इच्छाकामना गाउँपालिका प्रमखु प्रशासकीय अगधकृतको सयंोजकत्वमा एक छुट्टै ५ सदस्यीय 
एम्र्िेुन्स सचंािक सलमतत को गठन गररनेछ । 

(२) उप ववतनयम (१) र्मोजजम गठन हुने एम्र्िेुन्स सचंािक सलमततमा देहाय र्मोजजमका सदस्यहरु 
रहनेछन ्।  

(क) प्रमखु प्रशासकीय अगधकृत वा तनजिे तोकेको अगधकृत स्तरको कमणचारी -सयंोजक  

(ख) िेखा अगधकृत / िेखापाि        -सदस्य 

(ग ) गाउँपालिका अध्यक्षिे तोकेको व्यजतत १ जना    -सदस्य 



4 
 

(घ) गाउँपालिका उपाध्यक्ष िे तोकेको व्यजतत १ जना मदहिा   -सदस्य 

(ङ) स्वास््य सयंोजक वा स्वास््य चौकी प्रमखु१ जना                    -सदस्य सगचर्    

 

(३) उप ववतनयम (२) को खण्र्  (क) र्मोजजम तोककएका सचंािक सलमततका सदस्यहरुको पदावगध 
सामान्यतया १ र्षणको हुनेछ गाउँ कायणपालिकाको र्ठैकिे महशसु गरेमा उतत सदस्यहरुको कायणकाि थप 
गनण सतनेछन तर यस खण्र् र्मोजजम तोककएका कुन ैपतन सदस्यिे िगातार २ र्षण  भन्दा र्ढी समय 
सचंािक सलमततमा रही काम गनण पाउने छैन एउटा सदस्यिाई म्याद थप गनुण परे गाउँ कायणपालिकाको 
र्ठैकिे तनर्णय गनुण पदणछ ।  

(४) सलमततको कुन ैसदस्यिे एम्र्िेुन्स को प्रभावकारी सचंािन र ब्यर्स्थापनमा र्ाधा पगु्ने गरर वा गाउँ 
कायणपालिकाको दहत बर्पररत हुने गरी काम गरेको पाईएमा गाउँकायणपालिकाको  र्ठैकिे त्यस्तो सदस्यिाई 
जुन सकैु र्खत पदर्ाट हटाउन सतनेछ । 

(५) सचंािक सलमततको र्ठैक आर्स्यकता अनसुार  सयंोजकिे र्ोिाउन ुपनेछ सलमततका पदागधकारी 
हरुिे एम्र्िेुन्स सचािन कोषको रकम मध्यर्ाट प्रतत र्ठैक रु १०००। का दरिे मालसक र्दढमा १ पटक 
र्ठैकका िागग र्ठैक भत्ता लिन पाऊनेछन ्तर एम्र्िेुन्स सचािन कोषमा रकम नभएको अर्स्था यस्तो 
भत्ता लिन पाईने छैन । 

(६) काम कतणब्य र अगधकार ; (१) एम्र्िेुन्स सन्चािन सलमततको काम कतणब्य र अगधकार देहाय 
र्मोजजम हुनेछ ।  

(क) गाउँपालिकाको र्ोर्ण र्ठैकिे तनर्णय गरर कायणन्वयनमा ल्याएको कायणबर्गध र्मोजजम एम्र्िेुन्स को 
दैतनक कायण गने । 

(ख) एम्र्िेुन्स सन्चािन भएको पटक एककन गरी सो को अलभिेख अध्यार्गधक गरी राख्न े। 

(ग) तनर्णय नभएको कायणमा एम्र्िेुन्सको प्रयोग भएको पाईएमा तत्काि एम्र्िेुन्स कफताण गनण िगाऊने र 
तत्काि कफताण गनण अटेर गरेको अर्स्थामा प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिई एम्र्िेुन्स कफताण गराउने । 

(घ) एम्र्िेुन्सको अनागधकुत प्रयोग भएको अर्गधको िागग सचंािक सलमततिे उगचत जररवाना िगाई 
असिु उपर गरी सचंािन कोषमा जम्मा गने गराउने छ । 

(ङ) कुन ैब्यतत वा ससं्थािे एम्र्िेुन्स भार्ामा लिई सचंािन गरेको अवस्थामा भार्ा र्ापतको रकम असिु 
गरी कोषमा जम्मा गराउनेछ ।  

(च) एम्र्िेुन्स ममणत सम्भार गनुणपने भतन चािकिे ददएको तनर्ेदन उपर आर्श्यक छानबर्न गरी 
स्वीकृतीका िागी गाउँपालिका प्रमखु समक्ष लसफारीस गनुणपनेछ ।  
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(छ) एम्र्िेुन्स सचंािनमा खदटएका कमणचारी हरुको कायणसम्पादन क्षमता, एम्र्िेुन्सको समगुचत रेखदेख 
र ब्यस्थापनमा तनजहरुिे खेिेको भलुमका र्ारे गाउँपालिका को कायाणियिाई सझुावहरु ददन ुपने छ । 

(ज) एम्र्िेुन्सको प्रभावकारी ब्यस्थापन र सचािनका िागी आवश्यक देखेका अन्य बर्षयहरुमा 
गाउँपालिका कायाणिय र र्ोर्णिाई आवश्यक सझुावहरु ददने र प्राप्त तनदेशन अनरुुप कायण गने, 

(झ) एम्र्िेुन्स सचंािनमा भयको खचण र यसर्ाट प्राप्त आम्दातनको वववरर् अध्यावगधक गरर गाउँ 
कायणपालिकामा पेश गने, 

 

२. एम्र्िेुन्स सचंािन सलमततका अन्य काम, कतणब्य र अगधकार हरु गाउँपालिकाको र्ोर्ण र्ठैकको तनर्णय 
र्मोजजम हुनेछ तर गाउँ कायणपालिकाको सदस्यहरुको कायणकाि समाप्त भई अको तनवाणचन नभएसम्म वा 
अन्य कारर्िे ररतत रहेको अर्गधका िागग एम्र्िेुन्सको सचािन प्रमखु प्रशासककय अगधकृत िे तोककददए 
र्मोजजम हुनेछ ।  

(७) एम्र्िेुन्स सेवा समन्वय तथा अनगुमन सलमतत: एम्र्िेुन्स सेवा सचंािन िाइ प्रभावकारी र्नाउन 
गाउँपालिका स्तरमा  ५ सदस्यीय तपलशि अनसुार एम्र्िेुन्स सेवा समन्वय तथा अनगुमन सलमतत 
रहनेछ । 

(क) गाउँपालिका अध्यक्ष       -सयंोजक  

(ख) गाउँपालिका उपाध्यक्ष       -सह सयंोजक  

(ग) प्रमखु प्रशासककय अगधकृत                              -सदस्य  

(घ) कायणपालिका सदस्यहरु मध्ये र्ाट कजम्तमा १ मदहिा             -सदस्य  

(घ) स्वास््य सगं सम्र्जन्धत सघं ससं्थार्ाट प्रतततनतनगधत्व हुने गरर गाउँपालिका अध्यक्ष र्ाट मनोतनत 
१ जना           -सदस्य  

(८) एम्र्िेुन्स सेवा समन्वय तथा अनगुमन सलमततको काम कतणब्य र अगधकार : 

एम्र्िेुन्स सेवा समन्वय तथा अनगुमन सलमततको काम कतणब्य र अगधकारहरु देहाय र्मोजजमको हुनेछन 
। 

(क) एम्र्िेुन्स सेवा सचंािन मा आइपने समस्या तथा वववाद सम्र्न्धमा आर्स्यक तनर्णय गने, 
(ख) एम्र्िेुन्स ममणत सम्भार मा आवश्यक रेख देख र तनगरानी गने, 
(ग) एम्र्िेुन्स सेवा सचंािन कायणववगध सशंोधन सम्र्न्धमा गाउँकायणपालिकामा लसफाररस गने, 
(घ) एम्र्िेुन्स को अनागधकृत प्रयोग भए नभएको अनगुमन गने, 
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(ङ) एम्र्िेुन्स सेवािाई सफितापरु्णक सचंािन गनण आवश्यक अन्य कायणहरु गने, 
(च) एम्र्िेुन्स सचंािन सलमतत िाइ आवश्यक सल्िाह सझुार् र तनदेशन ददने, 

(९) एम्र्िेुन्स सेवा समन्वय तथा अनगुमन सलमततको र्ठैक र कायण प्रकिया :  

  (क) एम्र्िेुन्स सेवा समन्वय तथा अनगुमन सलमततको र्ठैक कजम्तमा त्रमैालसक रुपमा र्स्नेछ  

  र सलमततको र्ठैक भत्ता गाउँ कायणपालिकाको र्ठैक तनर्णय र्ाट तोककय र्मोजजम हुनेछ ।   

परिच्छेद -३ 

कमयिािी सम्बन्न्ध ब्र्बस्था कमयिािीको ननरु्न्तत 

१०. कमणचारीको तनयजुतत : (१) एम्र्िेुन्स का िागग एक जना चािक (हल्का सवारी चािक प्रथम तह वा 
सो सरह ) को  एक जना कमणचारी करार सेवा मा भनाण गररनेछ, एम्र्िेुन्स चािक पदमा स्थायी तनयजुतत 
गररने छैन ।   

(२) उप बर्तनयम (१) र्मोजोम कमणचारी भनाण का िागग आवश्यक शकै्षक्षक योग्यता, अनभुर् तथा अन्य 
आधार तयार गने तथा कमणचारी तनयजुतत सम्र्जन्ध सर् ैकायण गाउँपालिकाको कायाणियिे प्रचलित 
काननुको ररत पयुाणई गनेछ ।  

(११) पाररश्रलमक तथा सेवाका शतणहरु : (१) एम्र्िेुन्स चािकिे िमश हल्का सवारी चािक प्रथम तह को 
स्थानीय तहको तिर् पाउनेछ । 

(२) एम्र्िेुन्स चािकिे उप ववतनयम (१) र्मोजजम पाउने तिर् र्ाहेक एम्र्िेुन्स सचंािन भएको 
अर्गधमा ददवा अर्गधमा प्रतत ट्रीप रु.१०० र रात्रीकालिन अर्गधमा प्रतत ट्रीप रु.२०० का दरिे थप भत्ता 
पाउनेछ । 

(३) एम्र्िेुन्स चािकको तिर् भत्ता तथा अन्य सबुर्धा एम्र्िेुन्स सचंािन कोष र्ाट व्यहोररने छ र 
कोषमा रकम नभएमा आवश्यकता अनसुार गाउँपालिका को कोष र्ाट व्यहोररने छ । 

(१२) आचरर् : (१) एम्र्िेुन्स चािकिे देहाय र्मोजजमका आचरनहरु  पािना गनुण पनेछ । 

(क) एम्र्िेुन्स को उगचत तररकािे सचंािन , रेखदेख र सरंक्षर् गने । 

(ख) एम्र्िेुन्स सचंािन भएको अर्गध र खपत भएको इन्धनको दैतनक रुपमा अलभिेख राख्न ुपनेछ । 

(ग) एम्र्िेुन्स सचंािन गने तनर्णय भएको स्थान र्ाहेक अन्यत्र एम्र्िेुन्स उपयोग गदाण सलमतत को पवूण 
अनमुतत लिने । 
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(घ) एम्र्िेुन्स तनयलमत सरसफाई , िबु्रीकेन्ट चेक अप तथा तनयलमत ममणत सम्भारका िागग समगुचत 
ध्यान ददने । 

(ङ) एम्र्िेुन्स सचंािन को िममा हुन सतने सम्भाववत दघुणटना तथा क्षतत उपर सार्धानी अपनाई 
एम्र्िेुन्स को सरुक्षा गने,   

(च) एम्र्िेुन्सको दघुणटना र्ीमा गराउने बर्षय तथा समयमा वप्रलमयम र्झुाए नर्झुाएको बर्षयमा 
गाउँपालिकाको आगथणक प्रशासन शाखा मा जानकारी गराउने,  

(छ) एम्र्िेुन्स सचंािनमा िजैान ुपवुण एम्र्िेुन्स सचािन शलु्क र्झुाउने गरी तनकासा भएको अवस्थामा 
शलु्क र्ापतको रकम गाउँपालिकामा दाखखिा भए नभएको एककन गने, 

(ज) एम्र्िेुन्स सचंािनमा िजैान ुपवुण एम्र्िेुन्स को अर्स्था चेकजांच गरी सरुक्षा अवस्था एककन गने । 

(झ) एम्र्िेुन्स सचंािन सम्र्न्धमा सचंािक सलमतत र प्रमखु प्रशासककय अगधकृतिे ददएको तनदेशनहरुको 
पािना गने । 

(१३) अवकाश ददन सककने : (१) आफ्नो पदको जजम्मेवारी राम्ररी परुा नगरेको अर्स्थामा एम्र्िेुन्स 
चािकिाई सलमततको तनर्णयर्ाट जुनसकैु र्खत पदर्ाट हटाउन सककनेछ ।  

परिच्छेद -४ 

         ममयत संभाि तथा सेवाशुल्क सम्बन्धी ब्र्बस्था  

(१४)  सेवा शलु्क सम्र्जन्ध ब्यर्स्था :  (१) एम्र्िेुन्स सेवा वापत न्यनुतम भार्ादर  ५००।–  (अक्षेरुवप 
पाचसय रुपया) िाग्नेछ ।  

(२) एम्र्िेुन्स सेवार्ापत सेवाग्राहीिाई पजतक सर्कको हकमा प्रतत कक.लम २२।– रुपयैाको दरिे भार्ा 
िाग्नेछ र कजच्च सर्कको हकमा भने प्रतत कक.लम ३२।– को दरिे भार्ा िाग्नेछ   

(३) यदद प्रतत कक.लम भार्ा दर जोड्दा न्यनुतम भार्ा दरभन्दा कम भएमा न्यनुतम भार्ादर न ैिाग ु
हुनेछ । 

(४)  स्वास््य ससं्थामा उपचारको िममा जदटि अवस्था उत्पन्न भई थप उपचारको िागग  पे्रषर् गनणपने 
अवस्था आएमा गभणवतत , सतु्केरी ,जेष्ठ नागरीक र मदहिा स्वास््य स्वयमं सेववका र आकजस्मक 
दघुणटना का सेवाग्रादहहरुमा तनजको अर्स्था हेरी छुट गनुणपने  भएमा वर्ाको लसफाररसमा वा सचंािन तथा 
ब्यर्स्थापन सलमततिे छुट गनणको िागग मनालसर् िागेमा कुि िागत रकमको ५०% वा परु्ण छुटको 
ब्यवस्था गररनेछ ।  
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      नोट :-  भार्ादर दहसार् गदाण जादा र आउदाको दईुतकफण  कक.मीको दहसार् गर्ना गरी लिईने छ ।  

(५) गाउँपालिका क्षते्रलभत्रका र्ालसन्दाहरुि ेर अन्य स्थातनय तहका नागररकहरुिे एम्र्िेुन्स भार्ामा प्रयोग 
गदाण िाग्ने सेवा शलु्क एम्र्िेुन्स सचंािन तथा ब्यर्स्थापन सलमतति ेगाउँकायणपालिकाको र्ोर्णर्ाट  तनर्णय 
गराई हेरफेर गनण सतनेछ । 

   (क) उप बर्तनयम (५) र्मोजजम को सेवाशलु्कर्ाट गाऊपालिकािे एम्र्िेुन्सको ममणत समं्भार, फ्यिु, 
िबुब्रकेन,अपरेटरको तिर्, भत्ता आदीको ब्यर्स्था गनेछ ।  

(१५) एम्र्िेुन्स सचंािन कोष : (१) एम्र्िेुन्सको तनयलमत ममणत सभंार तथा कमणचारीको तिर् भत्ताको 
ब्यर्स्था गरी एम्र्िेुन्सको तनयलमत सचंािनिाई सतुनजश्चत गनण छुट्टै एक एम्र्िेुन्स सचंािन कोष खर्ा 
गररनेछ । 

(२) उप ववतनयम (१) र्मोजजम खर्ा गररने एम्र्िेुन्स सचंािन कोषमा देहाय र्मोजजमको रकम समेत 
जम्मा गररनेछ :  

(क) सेवा उपभोग गररने ब्यजतत वा सघं ससं्थार्ाट प्राप्त सेवा शलु्क र्ापतको रकम, 

(ख) भार्ामा प्रयोग गनण ददईएको अवस्थामा भार्ा र्ापत प्राप्त रकम, 

(ग) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा गाऊँपालिकार्ाट एम्र्िेुन्स सचंािनको िागी प्राप्त रकम , 

(घ) अन्य दात ृतनकायर्ाट प्राप्त अन्य कुन ैअनदुान तथा सहयोग को रकम  आदी । 

(१६) कोषको सचंािन र उपयोग :  (१) एम्र्िेुन्स सचंािन कोष प्रमखु प्रशासकीय अगधकृत वा तनजिे 
तोकेको अगधकृत र  स्वास््य सयंोजक को सयंतुत दस्तखतर्ाट सचंािन गररनेछ । 

(२) एम्र्िेुन्स सचंािन कोषमा जम्मा भएको रकम एम्र्िेुन्स को तनयलमत ममणत सभंार, कमणचारीको 
तिर् भत्ता तथा सचंािक सलमतत र अनगुमन सलमतत र्ठैक भत्ताका िागग खचण गरीनेछ ।      

 

 

   परिच्छेद -५ 

                    अन्र् तथा ि ववववध  

 १७) िेखा र िेखा पररक्षर् :  (१) एम्र्िेुन्स सचंािन कोषको आम्दातन र खचणको िेखा आगथणक प्रशासन 
ऐन तथा तनयमावलि अनरुुप राखखनेछ । 
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(२) एम्र्िेुन्स सचंािन कोषको आम्दातन र खचणको दहसार् महािेखा पररक्षकको कायाणियर्ाट खदटने 
िेखापररक्षकर्ाट िेखापररक्षर् गराईनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) र्मोजजमको प्रततरे्दन र्ावषणक रुपमा गाऊँ सभामा पेस गनुणपनेछ ।  

(१८) बर्र्ादको समाधान : (१) एम्र्िेुन्स सचंािन गरर सेवा प्रदान गने सन्दभणमा कुन ैबर्र्ाद उत्पन्न 
भएमा एम्र्िेुन्स सचंािक सलमततिे सम्र्जन्धत पक्षहरुसगं छिफि गरी समाधान गनेछ ।  

(२) एम्र्िेुन्स सचंािक सलमततिे समाधान गनण नसकेका बर्र्ाद हरु गाऊँपालिकाको तनर्णयर्ाट समाधान 
गररनेछ । 

(१९) भार्ामा ददन सककने : (१) गाऊँपालिकािे एम्र्िेुन्स सचंािन गनण नसतने अवस्था भई कुन ैब्यजतत 
वा ससं्था माफण त एम्र्िेुन्स सचंािन गनण उपयतुत देखखएमा एम्र्िेुन्स सचंािक सलमततिे लसफाररस गरेको 
अवस्थामा गाऊकायणपालिकाको र्ठैकिे तनर्णय गरी एम्र्िेुन्स भार्ामा प्रयोग गनण ददन सककनेछ । 

(२) गाउँकायणपालिकाको र्ठैकिे आवश्यक देखेमा सचंािक सलमततको लसफारीस नभएपतन एम्र्िेुन्स 
भार्ामा प्रयोग गनण ददन सककनेछ ।  

(३) उप बर्तनयम (१) र्मोजजम एम्र्िेुन्स भार्ामा दददंा प्रतत ददन वा मदहनाको भार्ा दर तथा अन्य 
शतणहरु गाऊँकायणपालिकाको र्ठैकिे तनर्णय गरर तनधाणरर् गररददए र्मोजजम हुनेछ ।  

(२०) कायणबर्गधमा सशंोधन : यस कायणबर्गधमा आवश्यक सशंोधन वा थपघट गनण परेमा 
गाऊँकायणपालिकाको र्ठैकिे तनर्णय गरी थपघट वा सशंोधन गनण सतनेछ ।  

(२१) अन्य आवश्यक कुराहरु : एम्र्िेुन्स प्रयोग शलु्क सचंािक सलमततिे थपघट गनणपरेमा 
गाऊँकायणपालिकाको र्ठैकर्ाट स्वीकृत भएपतछ िाग ुगररनेछ । यस्तो शलु्क तनधाणरर् नभएसम्मको िागग 
चिन चजल्तको भार्ा दरिाई न ैप्रयोगमा ल्याईनेछ ।  

(२२) प्रचलित काननु र्लमजजम हुने :  यस कायणबर्धीमा िेखखएका कुराहरुको हकमा यस ैर्मोजजम न 
निेखखएका कुराहरुको हकमा प्रचलित काननु र्मोजजम हुनेछ ।  
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                                 अनुसुचि १  

                         एम्बुिेन्स संिािन अलभिेख 

                      इच्छाकामना गाउँपालिका 

                          कुररनटार गचतवन  

 

          एम्बुिेन्स सेवा संन्िािन गदाय भनुय पने िक बुकको नमुना  
 

 

लस.न  
 

 

  
 

लमनत  

 

 

जादा को 
कक. मी.  

 

 

पगु्दा को 
कक .मी.  

जम्मा कक. 
मी. 

 

 

पगेुको 
स्थान 
देखख.. 
सम्म  

फककय  आएको 
लमनत ि 
समर्  

कैकफर्त  

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

      रेकर्ण राख्न े:     रुजु गने :              प्रमाखर्त गने :             स्वीकृत गने :  
 अपरेटर         प्रशासन शाखा          स्वास््य सयंोजक       प्रमखु प्रशासकीय अगधकृत 


