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बाग-२ 
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फनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका एम्वरेुन्स सेवा सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी लनदेशिका, २०७८ 

 

 



फनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका एम्वरेुन्स सेवा सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी लनदेशिका, २०७८ 

प्रस्तावना 

पवलबन्न प्रकायका सने तथा नसने प्रकृलतका योगहरुको कायण फनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरकाका 
जनताराई बएको य हनु सक्ने स्वास् म सभस्मावाट सयुशऺत यान, गबभवती य सतु्केयीहरुराई सेवा 
ददने उदे्दश्मरे हार फनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरकाको भातहतभा याशख सॊचारन ल्माउने सन्दबभभा 
मसको व्मवशस्थत सॊचारन व्मवस्थाऩन य ददगोऩनका रालग छुटै्ट कानूनी व्मवस्था गनभ फाञ्छनीम 
बएकोरे वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरकाको प्रिासकीम कामभपवलध (लनमलभत गने) ऐन, २०७५ को 
दपा ४ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गरय नगय कामभऩालरकारे देहामको लनदेशिका वनाई राग ुगयेको 
छ । 

ऩरयच्छेद–१ 

१. क) सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् मो लनदेशिकाको नाभ फनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरकाको एम्फरेुन्स 
सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी लनदेशिका, २०७८ यहेको छ । 

   ख) मो लनदेशिका नगय कामभऩालरकारे स्वीकृत गयेको लभलत देशख राग ुहनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् पवषम वा प्रसॊगरे अको अथभ नरागेभा मस लनदेशिकाभा , 

क) “एम्फरेुन्स” बन्नारे फनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरकारे सॊचारन गने लफयाभी ओसाने शस्वकृत 
वाहनराई जनाउॉछ । 

ख) “ऐन” बन्नारे नगयऩालरकाको प्रिासकीम कामभपवलध (लनमलभत गने) ऐन, २०७५ राई 
सम्झनऩुदभछ । 

ग) “नगयऩालरका” बन्नारे फनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरकाराई सम्झनऩुदभछ । 

घ) “नगयसबा” बन्नारे फनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरकाको नगयसबाराई सम्झनऩुदभछ । 

ङ) “नगयप्रभखु” बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभखुराई सम्झनऩुदभछ । 

च) “सेवा िलु्क” बन्नारे एम्फरेुन्स प्रमोग गयेफाऩत सेवाग्राहीरे फझुाउनऩुने गयी सलभलतरे तोकेको 
िलु्क सम्झनऩुदभछ । 

छ) “सलभलत” बन्नारे दपा ५ फभोशजभ गदठत एम्फरेुन्स सेवा व्मवस्थाऩन तथा अनगुभन 
सलभलतराई सम्झनऩुदभछ । 



ज) “कभभचायी” बन्नारे फनगाड नगयऩालरकाको कामाभरमभा कामभयत स्थामी,अस्थामी वा कयायभा 
कामभयत कभभचायीराई जनाउॉदछ ।  

झ) “प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत” बन्नारे फनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरकाको प्रभखु प्रिासकीम 
अलधकृतको रूऩभा काभ गने प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतराई जनाउॉदछ । 

ञ) “तोपकए” वभोशजभ बन्नारे सलभलतरे लनणभम गरय तोपकददए फभोशजभ सम्झनऩुदभछ । 

ट) “कोष” बन्नारे दपा १० फभोशजभको कोष सम्झनऩुदभछ । 

ठ) “चारक” बन्नारे एम्फरेुन्स चराउने चारक सम्झनऩुदभछ । 

ड) “एम्फरेुन्स जनिशि” बन्नरे एम्फरेुन्सभा उऩशस्थत यहने स्वास् मकभर य चारक 
सम्झनऩुदभछ।  

ऩरयच्छेद–२ 

एम्फरेुन्स सञ् चारन सम्फन्धी व्मवस्था 

३. उद्दशे्म् मस लनदेशिकाको प्रभखु उदे्दश्म मस नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र य नशजकका स्थालनम तहको 
सभेत स्वास् म सभस्मा बएका नागरयकहरुराई उऩचायका रालग नशजकको अस्ऩतार वा स्वास् म 
सॊस्था सम्भ ऩरु् माउने तथा मसको पवश्वसलनमता साथै प्रबावकारयता वपृि गरय ददगो य बय ऩदो सेवा 
सॊचारन गनुभ यहेको छ । 

४. छनौट य प्राथलभकता्  (१) एम्फरेुन्सको उऩमोगका रालग नगयऩालरका ऺेत्र लबत्रका 
वालसन्दाहरुराई सेवा प्रदान गदाभको सेवा िलु्क य अन्म स्थालनम तहका सेवाग्राहीहरुराई लरने सेवा 
िलु्क पयक हनुे गयी सलभलतरे तोक्न सक्नेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभ सेवा िलु्क लरदा सेवाग्राहीको स्थामी ठेगानाराई प्रभखु भालनने छ । 

५.एम्फरेुन्स सेवा व्मवस्थाऩन तथा अनगुभन सलभलत्(१) एम्वरेुन्स सेवा सञ् चारनको 
व्मवस्थाऩन,अनगुभन तथा येखदेख गनभ देहामका ऩदालधकारयहरु यहेका एक एम्वरेुन्स सेवा 
व्मवस्थाऩन तथा अनगुभन सलभलत यहनेछ । 

        (क) नगयऩालरका प्रभखु                                               —  सॊमोजक   

       (ख) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत वा लनजरे तोकेका अलधकृतस्तयका कभभचायी     —  सदस्म 

      (ग) एम्वरेुन्स यहेको सम्वशन्धत वडाको वडा अध्मऺ                       —  सदस्म 



    (घ) कामभऩालरकाका सदस्महरु भध्मे भपहरा,दलरत वा अल्ऩसॊख्मक सभेतको प्रलतलनलधत्व हनुे   
गयी  कामभऩालरकारे चमन गयेको दईुजना सदस्म                            —  सदस्म 

       (ङ) आलथभक प्रिासन िाखा प्रभखु वा लनजरे तोकेको अलधकृतस्तयको कभभचायी     —  सदस्म 

      (च) स्वास् म िाखा प्रभखु                                          — सदस्म सशचव 

(२) सलभलतको कुर सदस्म सॊख्मा भध्मे एकाउन्न प्रलतित सदस्म उऩशस्थत बएभा फैठक फस्नका 
रालग गणऩयुक सॊख्मा ऩगेुको भालननेछ । 

(३) सलभलतको फैठक आवश्मकता अनसुाय फस्नेछ । 

(४) सलभलतको फैठक सम्फन्धी अन्म प्रकृमा सलभलतरे तोके फभोशजभ हनुेछ । 

(५) सलभलतरे आवश्मकता अनसुाय अन्म व्मशिराई आभन्त्रीत गनभ सक्ने छ । 

(६) सलभलतरे सवभसम्भत लनणभम गनुभऩनेछ।सवभसम्भतरुऩभा लनणभम हनु नसकेभा फहभुतको आधायभा 
लनणभम गनभ सपकनेछ।   

 

६. सलभलतको काभ,कतभव्म य अलधकाय् (१) सलभलतका काभ, कतभव्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ 
हनुेछ । 

   (क) एम्वरेुन्स सेवा ऩायदिर, सयर, बयऩदो य व्मवशस्थत रुऩभा सॊञ्चारन गये नगयेको अनगुभन 
गने। 

(ख) चारकरे ऩारना गनुभऩने आचाय सॊपहता राग ुगयाउने । फायाम्वाय आचाय सॊपहता उल्रघॊन 
गयेभा आवश्मकता अनसुाय प्रचलरत कानून फभोशजभको प्रकृमा अगाडी फढाउने । 

(ग) एम्वरेुन्स सेवाभा आइऩयेका सभस्माहरुको सनुवुाई तथा व्मवस्थाऩन गने । 

(घ) एम्वरेुन्स सॊञ्चारन गये फाऩत लरइने सेवा िलु्क लनधाभयण गने य आवश्मकतानसुाय सेवा िलु्कभा 
ऩरयभाजभन गने ।  

(ङ) एम्वरेुन्स सेवा सञ्चारनका रालग आवश्मक थऩ भाऩदण्ड फनाउने। साथै मस नगयऩालरकाभा 
फसोवास गने सेवाग्राही, मस नगयऩालरका अन्तयगतका कामभरमहरुभा कामभयत कभभचायी य गबभवलत 
तथा सतु्केरय रगामत पविेष सॊयऺण प्राप्त व्मशिराई पविेष छुट ददने/नददने लनणभम गने।  

(च) एम्फरेुन्स सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गनभका रालग आवश्मकता अनसुाय एक उऩसलभलत गठन 
गनभ सक्ने।  

(छ) उऩदपा 1 (च) फभोशजभ उऩसलभलतको काभ, कतभव्म य अलधकाय लनधाभयण गनभ सक्ने।  



(२) सलभलतको सदस्म-सशचवरे सेवा प्रवाहको शस्थलतको अद्यावलधक पववयण प्रत्मेक आलथभक वषभ 
सभाप्त बएको लभलतरे एक भपहनालबत्र तोके फभोशजभ प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत भापभ त 
नगयकामभऩालरकाभा ऩेि गनुभऩनेछ। 

 

 

ऩरयच्छेद –३ 

कभभचायी सम्वन्धी व्मवस्था 
७.कभभचायीको लनमशुि् (१) एम्फरेुन्स सञ्चारनका रालग एक जना चारक (हल्का सवायी चारक 
प्रथभ तह वा सो सयह) कयाय सेवाभा बनाभ गरयनेछ। एम्फरेुन्स चारक ऩदभा स्थामी लनमशुि गरयने 
छैन । 

(२) उऩदपा (१) वभोशजभ कभभचायी बनाभका रालग आवश्मक िैशऺक मोग्मता,अनबुव तथा अन्म 
आधाय तमाय गने तथा कभभचायी लनमशुि सम्वशन्ध सवै कामभ नगयऩालरकाको कामाभरमरे प्रचलरत 
कानूनको रयत ऩरु् माई गनेछ । 

८. ऩारयश्रलभक तथा सेवाका सतभहरु् (१) एम्फरेुन्स चारकरे क्रभि् हल्का सवायी चारक प्रथभ 
तहको स्थानीम तहको कभभचायीरे ऩाए सयहको तरव ऩाउने छ । 

(२) एम्फरेुन्स चारकरे उऩदपा (१) वभोशजभ ऩाउने तरव वाहेक एम्फरेुन्स सॊचारन बएको 
अवलधभा यात्री कालरन प्रलत पिऩ रु.५००।– का दयरे थऩ बत्ता ऩाउने छ । 

(३) एम्फरेुन्स चारकको तरव, बत्ता तथा अन्म सपुवधा एम्फरेुन्स सॊचारन कोषवाट व्महोरयने छ । 
(४) चारकको रु दईु राखसम्भको दघुभटना फीभा गरयनेछ। फीभाको पप्रलभमभ वाऩतको यकभ 
कोषफाट व्महोरयनेछ । 

(५) चारकरे अनसूुची १ फभोशजभको आचायसॊपहता ऩारना गनुभऩनेछ। 

 

९. अवकाि ददन सपकने्  (१)आफ्नो ऩदको शजम्भेवारय ऩयुा नगयेको य आचायसॊपहता ऩारना नगयेको 
अवस्थाभा एम्वरेुन्स चारकराई सलभलतको लनणभमफाट जनुसकैु फखत ऩदफाट अवकाि ददन सपकने 
छ । 



 

ऩरयच्छेद —४ 

सेवा िलु्क तथा भभभत सम्बाय सम्वन्धी व्मवस्था 
(१) सेवाग्राहीहरूरे एम्फरेुन्स सेवा प्रमोग गदाभ राग्ने सेवा िलु्क सलभलतरे लनधाभयण गनेछ । 

(२) सेवा िलु्क वाऩत लरइने यकभको असरुीका रालग नगयऩालरकारे नगदी यलसद छऩाई 
उऩरब्ध गयाउनेछ । नगदी यलसदको अलबरेख, लनमन्त्रण खाता नगयऩालरकाभा याशखनेछ ।  

(३) सेवा ददएफाऩत लरइने सेवा िलु्क नगदी यलसद काटी फैंक खाताभा जम्भा गने शजम्भेवायी 
चारकको हनुेछ । 

(४) एम्फरेुन्स भभभत सॊबाय खचभ सम्फन्धी व्मवस्था प्रचलरत कानून फभोशजभ हनुेछ।  

१०. एम्फरेुन्स सॊचारन कोष् (१) एम्फरेुन्सको लनमलभत भभभत सॊबाय तथा एम्फरेुन्स जनिशिको 
तरव बत्ताको व्मवस्था गरय एम्फरेुन्सको लनमलभत सॊचारनराई सलुनश्चत गनभ छुटै्ट एक एम्फरेुन्स 
सॊचारन कोष खडा गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) वभोशजभ खडा गरयने एम्फरेुन्स सॊचारन कोषभा देहाम वभोशजभको यकभ सभेत 
जम्भा गरयनेछ् 

(क) सेवा उऩबोग गने व्मशि वा सॊघ सॊस्थावाट प्राप्त सेवा िलु्क वाऩतको यकभ 

(ख) बाडाभा प्रमोग गनभ ददएको अवस्थाभा बाडा वाऩत प्राप्त यकभ 

(ग) नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय वा नगयऩालरकावाट एम्फरेुन्स सॊचारनका रालग प्राप्त 
यकभ 

(घ) अन्म दात ृलनकामवाट प्राप्त अन्म कुनै अनदुान वा सहमोग यकभ आदी । 

११. कोष सॊचारन य उऩमोग् (१) एम्फरेुन्स सॊचारन कोष प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत वा लनजरे 
तोकेको अलधकृत य आलथभक प्रिासन प्रभखुको सॊमिु दस्तखतवाट सञ्चारन गरयनेछ । 

(२) कोषभा जम्भा बएको यकभ एम्फरेुन्सको सञ्चारन, लनमलभत भभभत सॊबाय, एम्वरेुन्स जनििीको 
तरफ, बत्ता रगामतका सपुवधा तथा सलभलतको फैठक बत्ताको रालग खचभ गयीनेछ। 

 

 

 



ऩरयच्छेद –५ 

पवपवध 

१२. रेखा य रेखा ऩरयऺण् (१) एम्फरेुन्स सॊचारन कोषको आम्दानी य खचभको रेखा प्रचलरत 
कानून अनरुुऩ याशखनेछ । 

(२) कोषको आम्दानी य खचभको पहसाव भहारेखा ऩरयऺकको कामाभरमवाट खपटने रेखाऩरयऺकफाट 
सारफसारीरुऩभा रेखाऩयीऺण गयाईने छ । 

 

१३. पववादको सभाधान् (१) एम्फरेुन्स सॊचारन गयी सेवा प्रदान गने सन्दबभभा कुनै पववाद उत्ऩन्न 
बएभा सलभलतरे सम्वन्धीत ऩऺहरु सॉग छरपर गयी सभाधान गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ छरपरफाट साभाधान हनु नसकेभा सलभलतको प्रस्तावभा नगय 
कामभऩालरकाको फैठकभा ऩेि गनुभऩनेछ । 

१४. बाडाभा ददन सपकने्  (१) नगयऩालरकारे आवश्मकतानसुाय कुनै व्मशि वा सॊस्था भापभ त 
एम्फरेुन्स सॊचारन गनभ सलभलतको वैठकरे लनणभम गरय एम्फरेुन्स बाडाभा प्रमोग गनभ ददन सपकनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ एम्फरेुन्स बाडाभा दददा प्रलतददन वा भपहनाको बाडा दय तथा अन्म 
ितभहरू सलभलतरे लनधाभयण गये वभोशजभ हनुेछ । 

(३) बाडाभा ददने सम्झौता अनसूुची २ फभोशजभ हनुेछ । 

 

१५. लनदेशिकाभा सॊिोधन् (१) मस लनदेशिकाभा आवश्मक सॊिोधन वा थऩघट गनुभ ऩयेभा नगय 
कामभऩालरका फैठकरे लनणभम गरय थऩघट वा सॊिोधन गनभ सक्नेछ । 

१६. प्रचलरत काननु वभोशजभ हनुे्  (१) मस लनदेशिकाभा रेशखएका कुयाहरुको हकभा मसै वभोशजभ 
य नरेशखएका कुयाहरुको हकभा प्रचलरत काननु वभोशजभ हनुेछ । 

१७. एम्फरेुन्स यहन ेस्थान्  (१) एम्फरेुन्स वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका नगयकामभऩालरकाको 
कामाभरमको हाताभा यहने छ।  



18. पववध् (१)  एम्फरेुन्सभा यहने न्मूनतभ सेवा सपुवधा तथा  औषधीको पववयण अनसूुची ३ 
फभोशजभ हनुेछ। 

(२) एम्फरेुन्सभा सवाय लफयाभी य लफयाभीका आपन्तको वीभाको दापमत्व सेवाग्राही स्वमॊको हनुेछ। 

(३) एम्फरेुन्स भभभत सॊबाय सम्फन्धी अलबरेख अनसूुची ४ फभोशजभ हनुेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची १ 

दपा ८ उऩदपा ५ सॉग सम्फशन्धत 

 

 

चारकरे ऩारना गनुभऩने आचायणहरु 

   क) एम्फरेुन्सको उशचत तरयकारे सॊचारन, येखदेख, सॊयऺण गने य एम्वरेुन्स चार ुअवस्थाभा 
यान ेशजम्भेवायी चारकको हनुेछ । 

   ख) एम्फरेुन्स सॊचारन बएको अवलध य खऩत बएको इन्धनको दैलनक रुऩभा अलबरेख यान े। 

   ग) एम्फरेुन्स सॊचारन गने लनणभम बएको स्थान वाहेक अन्मत्र एम्फरेुन्स उऩमोग गदाभ सलभलतको 
ऩूवभ अनभुलत लरने । 

  घ) एम्फरेुन्सको लनमलभत सयसपाई,रलुिकेन्ट चेकअप तथा लनमलभत भभभत सॊबायका रालग 
सभशुचत ध्मान ददने । 

  ङ) एम्फरेुन्स सॊचारनको क्रभभा हनु सक्ने सॊबापवत दघुभटना तथा ऺलत उऩय सावधानी अऩनाई 
एम्फरेुन्सको सयुऺा गने । 

 च) एम्फरेुन्सको दघुभटना फीभा वनाउने पवषम तथा सभमभा पप्रलभमभ वझुाए नवझुाएको पवषमभा 
नगयऩालरकाको आलथभक प्रिासन िाखाभा सभमभै जानकायी गयाउने । 

  छ) एम्फरेुन्स सॊचारनभा रैजान ु ऩूवभ एम्फरेुन्सको अवस्था चेकजाॉच गरय लनकासा बएको 
अवस्थाभा िलु्क वापतको यकभ नगयऩालरकाभा दाशखरा बए नबएको एपकन गने । 

  ज) भादक ऩदाथभ सेवन गरय एम्वरेुन्स चराउन ऩाईने छैन ।मदद भादक ऩदाथभ सेवन गरय 
एम्वरेुन्स चराईएको ऩाइएभा जनुसकैु फखत आवश्मक कायवाभपह गरयने छ । 

  झ) पवयालभ,कुरुवा य सेवाग्रापहहरुराई  दयुव्मवहाय गनभ ऩाईने छैन उलनहरुराई लभरनसाय व्मवहाय 
गनुभ ऩनेछ। 

ञ) सेवाग्रापहहरुराई गन्तव्म स्थान बन्दा लफच स्थानभै छोड्न ऩाइने छैन मदद प्रापवलधक कायणरे 
एम्वरेुन्स लफलग्रएभा सकेसम्भ अन्म कुनै वैकल्ऩीक व्मवस्था गरय सम्वशन्धत स्थान सम्भ ऩठाउने 
व्मवस्थाका रालग सहमोग गनुभऩनेछ । 

  ट) एम्फरेुन्स सॊचारन सम्वन्धभा सलभलत य प्रभखु प्रिासपकम अलधकृतरे ददएको लनदेिनहरुको 
ऩारना गने । 

  (ठ) प्रचलरत कानून फभोशजभ प्रलतफन्ध रगाएका फस्तहुरू  ओसाय ऩसाय नगने। 

  (ड) लनम्नानसुायको कयाय सम्झौताऩत्र राग ुहनुेछ। 



भ................स्थामी ठेगाना......................बई हार......................भा फसोफास गने 
ना.प्र.नॊ............तथा सवायी चारन प्रभाणऩत्र नॊ..........................रे भाथी उल्रेशखत आचायसॊपहता 
अध्ममन गयेको छु।मस फनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरकाको एम्फरेुन्स चराउॉदा भैरे मो आचायसॉपहता 
ऩणुभरूऩभा ऩारना गनेछु बनी सहभती जनाई सपहछाऩ गयेको छु। 

 

 

चारकको नाभ्                                                योहवयभा प्रभाशणत गने 
व्मशि 

दस्तखत्                                                      दस्तखत् 
लभलत्                                                         नाभ ऩद् 
                                                             लभलत् 
                                                             कामाभरमको छाऩ् 
 

 

 

 

 

  



                                    अनसूुची  २ 

दपा १४ उऩदपा ३ सॉग सम्फशन्धत 

 

 

बाडाभा लरन ेददन ेसम्झौता ऩत्र 

 

फनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका (जसराई ऩलछ प्रथभ ऩऺ बलननेछ) य .......... वस्ने श्री 
.............................  ( मस ऩलछ दोस्रो ऩऺ बलननेछ) वीच सल्मान शजल्रा 
..............नगयऩालरका वडा नॊ. ........ भा एम्फरेुन्स सेवा प्रदान गने प्रमोजनका रालग एम्फरेुन्स 
बाडाभा ददने लरने सम्वन्धभा लनम्न कुयाहरुको ितभहरु दवैु ऩऺ ऩूणभ रुऩभा गनभ भञ्जुय बई मो 
सम्झौता ऩत्रभा सहीछाऩ गरय लरमौं ददमौं । 

 

ितभहरु् 

१. एम्फरेुन्स बाडाभा लरने (दोस्रो ऩऺका) श्री .................. रे एम्फरेुन्स बाडाभा लरदा एम्फरेुन्स 
सॊचारनभा आएऩलछ प्रलत ददन रु .......... का दयरे प्रथभ ऩऺराई लतने गरय बाडाभा प्रमोग गनुभ 
ऩनेछ । 

२. मो सम्झौता लभलत २०७....... गते देशख २०७......... गते सम्भ राग ुहनुे छ । 

३. सम्झौता अवलध बन्दा वपढ सभम एम्फरेुन्स प्रमोग गनुभ ऩयेभा दोस्रो ऩऺरे प्रथभ ऩऺराई लनवेदन 
ददई अनयुोध गयेभा थऩ सभमभा ऩलन सम्झौता गरय प्रमोग गनभ सपकनेछ । 

४.दोस्रो ऩऺरे एम्फरेुन्स बाडाभा लरन ुऩूवभ बाडाभा लरएको अवलधको सम्ऩूणभ यकभ फनगाड कुपऩण्डे 
नगयऩालरकाको कामाभरमभा धयौटी स्वरुऩ जम्भा गनुभ ऩनेछ । 

५. दोस्रो ऩऺरे एम्फरेुन्स सॊचारनभा ल्माउने सम्झौता अवलधबय अऩयेटयराई वस्ने वासको व्मवस्था 
गरयददन ुऩनेछ। 

६. एम्फरेुन्स सॊचारन अवलधभा एम्फरेुन्सको भभभत तथा सलबभलसङ्ग दोस्रो ऩऺरे नै गनेछ । 



७.मो सम्झौता सम्ऩन्न बई एम्फरेुन्स दोस्रो ऩऺरे शजम्भा लरईसकेऩलछ कामाभरमभा पपताभ नवझुाउदा 
सम्भ सो को ऩूणभ शजम्भेवायी दोस्रो ऩऺरे नै लरन ुऩनेछ । 

८.मो सम्झौता गरय तोपकएको अवलधका रालग रलगएको एम्फरेुन्स सभम सभाप्त बएऩलछ नवझुाएभा 
दोस्रो ऩऺरे दैलनक रु ..... का दयरे प्रथभ ऩऺराई थऩ हजभना लतनुभ ऩने छ । 

९.एम्फरेुन्स प्रमोग गये वाऩत कुनै सयकायी कय लतनुभ ऩने बएभा दोस्रो ऩऺरे नै लतनुभ ऩनेछ । 

 

बाडाभा लरन ेव्मशि/सॊस्थाको तपभ वाट                    कामाभरमको तपभ वाट 

नाभ्                                              नाभ् 
ठेगाना्                                              ठेगाना् 
दस्तखत्                                           दस्तखत् 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची- ३ 

 (दपा १८ को उऩदपा १ सॉग सम्फशन्धत) 

 First Aid  का साभानहरू 

 Oxygen Cylinder, Flow Meter / Mask जलडत वा जरूयी ऩयेभा याख् न सपकने दसवायी साधन 

 IV Injection ददन सपकने व्मवस्था 
 Stretcher Cum Board 

 Stethoscope, B.P. Apparatus, Torchlight 

 Driver with basic training in first aid and emergent medicine 

  

 

  



अनसूुची- ४ 

 (दपा १८ को उऩदपा ४ सॉग सम्फशन्धत) 

एम्फरेुन्स भभभत सॊबाय सम्फशन्ध अलबरेख 

लभलत 

भभभत खचभको पववयण 

जम्भा खचभ 
भभभत 
कम्ऩनी 

कैपपमत 

साभान ज्मारा रलुिकेन्टस 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

लसपारयस गने्         रुज ुगने्                          प्रभाशणत गने्                   स्वीकृत गने्  

  चारक                 शजन्सी िाखा             स्वास् म िाखा प्रभखु         प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 

 

आऻरे 

भनोज येग्भी 
प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 


