त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका

स्थानीम याजऩि
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सॊ खमा् ३
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बाग २
त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (२) फभोजजभ
त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका, योल्ऩाको गाउॉ कामयऩात्ररकारे फनाएको तऩत्रसरभा रे जखए

फभोजजभको कामयववत्रध सवयसाधायणको जानकायीको रात्रग प्रकाशन गरयएको छ ।

एम्फुरन्े स सञ्चारन सम्फन्धी कामयववत्रध, २०७७
गाउॉ कामयऩात्ररकाफाट स्वीकृत त्रभत्रत् २०७७/०४/२३
प्रभाजणकयण त्रभत्रत् २०७७/०४/२५

k|:tfjgf M
ववत्रबन्न प्रकायका सने तथा नसने प्रकृत्रतका योगहरु मस त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररकाफासीभा ववद्यभान यहे को य

उक्त योगफाट हुन सक्ने स्वास््म सभस्माफाट गाउॉ ऩात्ररकाफासीराइय सुयजऺत याख्ने उद्देश्मरे एम्फुरेन्सराइय

गाउॉ ऩात्ररका भातहतभा याखी सञ्चारन गने गाउॉ कामयऩात्ररकाको त्रनणयम फभोजजभ एम्फुरेन्सको व्मवजस्थत
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ढॊ गरे सञ्चारन, व्मस्थाऩन य ददगोऩनको रात्रग छु ट्टै कानुनी व्मवस्था गनय वाञ्छनीम बएकोरे, स्थानीम
सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे ददएको अत्रधकाय प्रमोग गयी त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररकाको गाउॉ कामयऩात्ररकारे मो
एम्फुरेन्स सञ्चारन सम्फन्धी कामयववत्रध, २०७७ फनाई रागु गये को छ ।
ऩरयच्छे द - एक
सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्ब
१.

सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (क) मो कामयववत्रधको नाभ त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररकाको एम्फुरेन्स सञ्चारन
कामयववत्रध, २०७७ यहे को छ ।
(ख)

२.

मो कामयववत्रध गाउॉ कामयऩात्ररकारे स्वीकृत गये को त्रभत्रतदे खी तत्कार रागु हुनेछ ।

ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसॉगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववत्रधभा,
(क)

"एम्फुरेन्स" बन्नारे त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररकारे सञ्चारन गने एम्फुरेन्सराइय जनाउॉ छ ।

(ख)

"ऐन" बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ राई जनाउॉ छ ।

(ग)

"गाउॉ ऩात्ररका" बन्नारे त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररका, योल्ऩाराइय जनाउॉ छ ।

(घ)

"गाउॉ कामयऩात्ररका" बन्नारे त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररकाको गाउॉ कामयऩात्ररकाराइय सम्झनु ऩदय छ ।

(ङ)

"सत्रभत्रत" बन्नारे एम्फुरेन्स सञ्चारन य व्मवस्थाऩनका रात्रग गठन बएको सञ्चारक
सत्रभत्रतराई जनाउॉ छ।

(च)

"कभयचायी" बन्नारे त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररकाभा कामाययत स्थामी, अस्थामी वा कयाय से वाभा
कामययत कभयचायीराई जनाउॉ छ । मस शब्दरे एम्फुरेन्स सञ्चारनभा सॊ रग्न अऩये टय
सभेतराइय जनाउॉ छ।

(छ)

"प्रभुख

प्रशासकीम

अत्रधकृत"

बन्नारे

त्रिवेणी

गाउॉ ऩात्ररकाको

प्रभुख

प्रशासकीम

अत्रधकृतराइय जनाउॉ छ ।
(ज)

"तोवकएको वा तोवकए फभोजजभ" बन्नारे त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररकाको गाउॉ कामयऩात्ररकाको
फैठकरे त्रनणयम गयी सभम सभमभा तोवकददए फभोजजभ सम्झनु ऩदयछ ।
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ऩरयच्छे द - दुई
एम्फुरेन्स सञ्चारन सम्फन्धी व्मवस्था
३.

उद्देश्म: मस कामयववत्रधको प्रभुख उद्देश्म मस गाउॉ ऩात्ररका ऺेित्रबि य नजजकका स्थानीम तहभा
स्वास््म सभस्मा बएका नागरयकहरुराइय सभेत उऩचायका रात्रग नजजकको अस्ऩतार वा स्वास््म
सॊ स्थासम्भ ऩुमायउने तथा मसको ववश्वसनीमता साथै प्रबावकायीता वृवि गयी ददगो य बयऩदो से वा
सञ्चारन गनुय यहे को छ ।

४.

छनौट

य

प्राथत्रभकता्

(१)

एम्फुरेन्सको

उऩमोगको

रात्रग

गाउॉ ऩात्ररका

ऺेि

त्रबिका

फात्रसन्दाहरुराई से वा प्रदान गदाय राग्ने से वा शुल्क य अन्म स्थानीम तहका से वाग्राहीहरुराई
त्ररने से वा शुल्कभा पयक हुने गयी कामयववत्रधका उल्रेख बए फभोजजभको यकभ गाउॉ
कामयऩात्ररकाको फैठकफाट त्रनणयम बएऩश्चात रागु हुनेछ ।
(२)

उऩ-ववत्रनमभ (१) फभोजजभ से वा शुल्क त्ररदा से वा उऩमोग गने त्रफयाभी व्मजक्तको स्थामी
ठे गानाराई आधाय भात्रननेछ ।

५.

सञ्चारक

सत्रभत्रत्

(१)

एम्फुरेन्स

से वाको

व्मवजस्थत

उऩमोग,

सञ्चारन,

खटनऩटन

य

व्मवस्थाऩनका रात्रग त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररका अध्मऺको सॊ मोजकत्वभा एक छु ट्टै एम्फुरेन्स सञ्चारक
सत्रभत्रत गठन गरयनेछ ।
(२)

उऩ-ववत्रनमभ (१) फभोजजभ गठन हुने एम्फुरेन्स सञ्चारक सत्रभत्रतभा दे हाम फभोजजभका
सदस्महरु यहनेछन्,(क) गाउॉ ऩात्ररका अध्मऺ

- सॊ मोजक

(ख) गाउॉऩात्ररका उऩाध्मऺ

- सदस्म

(ग) साभाजजक ववकास सत्रभत्रतको सॊ मोजक

- सदस्म

(घ) गाउॉ ऩात्ररकाको आत्रथक
य प्रशासन शाखा प्रभुख

- सदस्म

(ङ) गाउॉ ऩात्ररकाको स्वास््म सॊ मोजक

- सदस्म-सजचव
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उऩ-ववत्रनमभ (२) को खण्ड (क) फभोजजभ तोवकएका सञ्चारक सत्रभत्रतका सदस्मको
ऩदावत्रध साभान्मतमा २ वषयको हुनेछ । गाउॉ ऩात्ररकाको गाउॉ कामयऩात्ररकाको फैठकरे
भहशुस गये भा सदस्महरुको कामयकार थऩ गनय सक्नेछ ।

(४)

सत्रभत्रतको कुनै सदस्मरे एम्फुरेन्सको प्रबावकायी सञ्चारन य व्मवस्थाऩनभा फाधा ऩुग्ने गयी
वा गाउॉ ऩात्ररकको वहत ववऩरयत हुने गयी काभ गयको ऩाइएभा गाउॉ कामयऩात्ररकाको
फैठकरे त्मस्तो सदस्मराई जुनसुकै फखत ऩदफाट हटाउन सक्नेछ ।

६.

सञ्चारक सत्रभत्रतको काभ, कतयव्म य अत्रधकाय् (१) एम्फुरेन्स सञ्चारक सत्रभत्रतको काभ, कतयव्म
य अत्रधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ(क)

गाउॉ ऩात्ररकाको गाउॉ कामयऩात्ररकाको फैठकरे त्रनणयम गयी कामयन्वमनभा ल्माएको
कामयववत्रध फभोजजभ एम्फुरेन्सको दै त्रनक खटनऩटन गने ।

(ख)

एम्फुरेन्स सञ्चारन बएको ऩटक एवकन गयी सोको अत्रबरेख अध्मावत्रधक गयी
याख्ने ।

(ग)

त्रनणयम नबएको कामयभा एम्फुरेन्सको प्रमोग बएको ऩाइएभा तत्कार एम्फुरेन्स
वपताय गनय रगाउने ।

(घ)

कुनै व्मजक्त वा सॊ स्थारे एम्फुरेन्स बाडाभा त्ररई सञ्चारन गये को अवस्थाभा बाडा
वाऩतको यकभ असुर गयी कोषभा जम्भा गयाउने ।

(ङ)

एम्फुरेन्स भभयत सम्बाय गनुऩ
य ने बनी अऩये टयरे ददएको त्रनवेदन उऩय आवश्मक
छानववन गयी भभयतको रात्रग त्रसपारयस गने ।

(च)

एम्फुरेन्स

सञ्चारनभा

खवटएका

कभयचायीहरुको

कामय

सम्ऩादन

ऺभता,

एम्फुरेन्सको सभुजचत ये खदे ख य व्मवस्थाऩनभा त्रनजहरुरे खे रेको बुत्रभका फाये
अनुगभन तथा भुल्माॊकन गने ।
(छ)

एम्फुरेन्सको प्रबावकायी व्मवस्थाऩन य सञ्चारनका रात्रग आवश्मक अन्म
कामयहरू गने ।
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एम्फुरेन्स सञ्चारक सत्रभत्रतका अन्म काभ, कतयव्म य अत्रधकायहरु गाउॉ ऩात्ररकाको गाउॉ
कामयऩात्ररकाको

फैठकको

त्रनणयम

फभोजजभ

हुनेछन्

।

तय

गाउॉ

कामयऩात्ररकाका

सदस्महरुको कामयकार सभाप्त बई अको त्रनवायचन नबएसम्भ वा अन्म कायणरे उक्त ऩद
रयक्त यहे को अवत्रधका रात्रग एम्फुरेन्सको सञ्चारन प्रभुख प्रशासकीम अत्रधकृतरे
तोवकददए फभोजजभ हुनेछ ।
ऩरयच्छे द - तीन
अऩये टय कभयचायी सम्फन्धी व्मवस्था
७.

कभयचायीको त्रनमुक्ती् (१) एम्फुरेन्स सञ्चारनका रात्रग १ जना चारक (हरुका सवायी चारक
प्रथभ तह वा सो सयह) को १ जना अऩये टय कभयचायी कयाय से वाभा बनाय गरयनेछ । एम्फुरेन्स
चारक ऩदभा स्थामी त्रनमुक्ती गरयनेछैन ।
(२)

उऩ-ववत्रनमभ (१) फभोजजभ कभयचायी बनायका रात्रग आवश्मक शैजऺक मोग्मता, अनुबव
तथा अन्म आधाय तमाय गने तथा कभयचायी त्रनमुक्ती सम्फन्धी सफै कामय गाउॉ ऩात्ररकाको
कामायरमरे प्रचत्ररत कानूनको रयत ऩुमायई गनेछ ।

८.

ऩारयश्रत्रभक तथा से वाका शतयहरु् (१) एम्फुरेन्स चारकको भात्रसक ऩारयश्रत्रभक यकभ

रू.

१३,०००/- (अऺेरूऩी तेह्र हजाय भाि) हुनेछ ।
(२)

एम्फुरेन्स चारकरे उऩ-ववत्रनमभ (१) फभोजजभ ऩाउने ऩारयश्रत्रभक फाहे क एम्फुरेन्स
सञ्चारन बएको अवत्रधभा प्रत्रत विऩ हुन आउने यकभको १५% थऩ बत्ता ऩाउनेछ ।

(३)

एम्फुरेन्स चारकको तरफ बत्ता तथा अन्म सुववधा एम्फुरेन्स सञ्चारन कोषफाट
व्महोरयनेछ । मसका रात्रग गाउॉ ऩात्ररकाको कोषफाट कुनै यकभ व्महोरयने छै न ।

९.

आचयण् (१) एम्फुरेन्स चारकरे दे हाम फभोत्रभजका आचयणहरुको ऩारना गनुऩ
य नेछ(क)

प्रबावकायी तरयकारे एम्फुरेन्सको सञ्चारन, ये खदे ख य सॊ यऺण गने ।

(ख)

एम्फुरेन्स सञ्चारन बएको अवत्रध य इन्धन खऩतको दै त्रनक रुऩभा अत्रबरेख याख्ने ।
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एम्फुरेन्स सञ्चारन गने त्रनणयम बएको स्थान फाहे क अन्मि एम्फुरेन्स उऩमोग गदाय
सत्रभत्रतको ऩुव य अनुभत्रत त्ररने ।

(घ)

एम्फुरेन्सको त्रनमत्रभत सयसपाई, रुत्रिकेन्ट, चेकअऩ तथा त्रनमत्रभत भभयत सम्बायका
रात्रग सभुजचत ध्मान ददने ।

(ङ)

एम्फुरेन्स सञ्चारनका क्रभभा हुन सक्ने सॊ बाववत दुघट
य ना तथा ऺत्रतउऩय सावधानी
अऩनाई एम्फुरेन्सको सुयऺा गने ।

(च)

एम्फुरेन्सको दुघट
य ना त्रफभा गयाउने ववषम तथा सभमभा वप्रत्रभमभ फुझाए नफुझाएको
ववषमभा गाउॉ ऩात्ररकाको आत्रथक
य प्रशासन शाखाभा जानकायी गयाउने ।

(छ)

एम्फुरेन्स सञ्चारनभा रैजानु ऩुव य एम्फुरेन्स से वा शुल्क वाऩतको यकभ गाउॉ ऩात्ररकाभा
दाजखरा बए नबएको एवकन गने ।

(ज)

एम्फुरेन्स सञ्चारनभा रैजानु ऩुव य एम्फुरेन्सको अवस्था चेकजाॉच गयी सुयऺा अवस्था
एवकन गने असुयजऺत अवस्थाभा एम्फुरेन्स सञ्चारन नगने ।

(झ)

एम्फुरेन्स सञ्चारनको सम्फन्धभा सञ्चारक सत्रभत्रत य प्रभुख प्राशासकीम अत्रधकृतरे
ददएको त्रनदे शनहरु ऩारना गने ।

१०.

अवकाश ददन सवकने् (१) आफ्नो ऩदको जजम्भेवायी कुशरताऩूवक
य
ऩुया नगये को अवस्थाभा
एम्फुरेन्स चारकराई सत्रभत्रतको त्रनणयमफाट जुनसुकै फखत ऩदफाट हटाउन सवकनेछ ।
ऩरयच्छे द - चाय
से वा शुल्क तथा एम्फुरेन्स सञ्चारन कोष सम्फन्धी व्मवस्था

११.

से वा शुल्क तथा इन्धनको व्मवस्था् (१) गाउॉ ऩात्ररका ऺेित्रबिका फात्रसन्दाहरुरे य नजजकका
स्थानीम तहका नागरयकहरुरे एम्फुरेन्स बाडाभा प्रमोग गदाय राग्ने से वा शुल्क मसै कामयववत्रधको
अनुसूची - ४ भा उल्रेख बए फभोजजभ हुनेछ ।
(२)

उऩ-ववत्रनमभ (१) फभोजजभको से वा शुल्कफाट गाउॉ ऩात्ररकारे एम्फुरेन्सको भभयत सम्बाय,
फ्मुर रुत्रिकेन्ट, अऩये टय कभयचायीको तरफ बत्ता आदीको व्मवस्था गनेछ ।
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एम्फुरेन्स सञ्चारन कोष् (१) एम्फुरेन्सको त्रनमत्रभत भभयत सम्बाय तथा कभयचायीहरुको
तरफबत्ताको व्मवस्था गयी एम्फुरेन्सको त्रनमत्रभत सञ्चारन राई सुत्रनजश्चत गनय छु ट्टै एक
एम्फुरेन्स सञ्चारन कोष खडा गरयनेछ ।
(२)

उऩ-ववत्रनमभ (१) फभोजजभ खडा गयीने एम्फुरेन्स सञ्चारन कोषभा दे हाम फभोजजभको
यकभ सभेत जम्भा गरयनेछ(क)

से वा उऩबोग गने व्मजक्त वा सॊ घसॊ स्थाफाट प्राप्त से वा शुल्क वाऩतको यकभ,

(ख)

बाडाभा प्रमोग गनय ददइएको अवस्थाभा बाडा वाऩत प्राप्त यकभ,

(ग)

नेऩार सयकाय,

प्रदे श सयकाय

वा

गाउॉ ऩात्ररकाफाट

एम्फुरेन्स

सञ्चारनका

रात्रग प्राप्त यकभ,
(घ)

ववकास साझे दाय गैयसयकायी सॊ स्थाफाट प्राप्त अन्म कुनै अनुदान तथा सहमोग
यकभ आदी ।

१३.

कोषको सञ्चारन य उऩमोग् (१) एम्फुरेन्स सञ्चारन कोषको खाता प्रभुख प्रशासकीम अत्रधकृत
वा त्रनजरे तोकेको अत्रधकृत य आत्रथक
य
प्रशासन प्रभुखको सॊ मक्त
ु
दस्तखतफाट सञ्चारन
गरयनेछ ।
(२)

एम्फुरेन्स सञ्चारन कोषभा जम्भा बएको यकभ एम्फुरेन्सको इन्धन खरयद, त्रनमत्रभत
भभयत सम्बाय य अऩये टय कभयचायीहरुको तरफ बत्ताको रात्रग खचय गरयनेछ ।
ऩरयच्छे द - ऩाॉच
ववववध

१४.

रेखा य रेखा ऩयीऺण् (१) एम्फुरेन्स सञ्चारन कोषको आम्दानी य खचयको रेखा आत्रथक
य
प्रशासन सम्फन्धी ऐन तथा त्रनमभावरी अनुरुऩ याजखनेछ ।
(२)

एम्फुरेन्स

सञ्चारन

कोषको

आम्दानी

य

खचयको

वहसाफ

भहारेखा

ऩयीऺकको

कामायरमफाट खवटने रेखा ऩयीऺकफाट सारफसारी रुऩभा रेखा ऩयीऺण गयाइनेछ ।
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वववादको सभाधान् (१) एम्फुरेन्स सञ्चारन गयी सेवा प्रदान गने सन्दबयभा कुनै वववाद उत्ऩन्न
बएभा एम्फुरेन्स सञ्चारक सत्रभत्रतफाट सम्फजन्धत ऩऺहरुसॉग छरपर गयी सभाधान गरयनेछ ।
(२)

एम्फुरेन्स सञ्चारक सत्रभत्रतरे सभाधान गनय नसकेका वववादहरु गाउॉ कामयऩात्ररकाको
फैठकको त्रनणयमफाट सभाधान गरयनेछ ।

१६.

बाडाभा ददन सवकने् (१) गाउॉ ऩात्ररकाफाट एम्फुरेन्स सञ्चारन गनय नसवकने अवस्था बई कुनै
व्मजक्त वा सॊ स्था भापयत एम्फुरेन्स सञ्चारन गनय उऩमुक्त दे जखएभा एम्फुरेन्स सञ्चारक सत्रभत्रतरे
सपारयस गये को अवस्थाभा गाउॉ कामयऩात्ररकाको फैठकरे त्रनणयम गयी एम्फुरेन्स बाडाभा प्रमोग
गनय ददन सवकनेछ । एम्फुरेन्स बाडाभा ददॉ दा अनुसूची - ३ फभोजजभको ढाॉचाभा सम्झौता गयी
ददनु ऩनेछ ।
(२)

गाउॉ कामयऩात्ररकाको फैठकरे आवश्मक दे खेभा सञ्चारक सत्रभत्रतको त्रसपारयस नबए
ताऩत्रन एम्फुरेन्स बाडाभा ददन सवकनेछ ।

(३)

उऩ-ववत्रनमभ (१) फभोजजभ एम्फुरेन्स बाडाभा ददॉ दा प्रत्रत ददन वा भवहनाको बाडा दय
तथा अन्म शतयहरु गाउॉ कामयऩात्ररकाको फैठकरे त्रनधाययण गरयददए फभोजजभ हुनेछ ।

१७.

कामयववत्रधभा

सॊ शोधन्

मस

कामयववत्रधभा

आवश्मक

सॊ शोधन

वा

थऩघट

गनुऩ
य ये भा

गाउॉ

कामयऩात्ररकाको फैठकरे त्रनणयम गयी थऩघट गनय वा सॊ शोधन गनय सक्नेछ ।
१८.

अन्म आवश्मक कुयाहरु् एम्फुरेन्स से वा शुल्क प्रत्मेक दुइय/दुइय वषयभा ऩुनयावरोकन गयी
सभमानुकुर सभामोजन गनुऩ
य नेछ ।

१९.

प्रचत्ररत कानुन फभोजजभ हुने् मस कामयववत्रधभा रेजखएको कुयाहरुको हकभा मसै फभोजजभ य
नरेजखएका कुयाहरुको हक भा प्रचत्ररत कानून फभोजजभ हुनेछ ।
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अनुसूची १
एम्फुरेन्स सञ्चारन अत्रबरे खको ढाॉचा
त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररका जुगाय, योल्ऩा
क्र.स.

त्रभत्रत

सञ्चारन बएको सभम
........ फजेदेखी

........ फजेसम्भ

सेवाग्राहीको नाभ
य ठे गाना

सम्ऩकय पोन

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

ये कडय याख्ने

रुजु गने

स्वीकृत गने

अऩये टय

स्वास््म सॊ मोजक

एम्फुरेन्स सञ्चारक सत्रभत्रत सॊ मोजक
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अनुसूची २
एम्फुरेन्स भभयत सम्बाय सम्फन्धी अत्रबरे खको ढाॉचा
त्रिवणी गाउॉ ऩात्ररका जुगाय, योल्ऩा
क्र.
स.

त्रभत्रत

भभयत खचयको वववयण

....... फजेदेखी ...... फजेसम्भ रुत्रिकेन्ट

जम्भा
खचय

भभयत कम्ऩनी

कैवपमत

ये कडय याख्ने

रुजु गने

स्वीकृत गने

अऩये टय

स्वास््म सॊ मोजक

एम्फुरेन्स सञ्चारक सत्रभत्रत सॊ मोजक
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अनुसूची ३
बाडाभा त्ररनेददने सम्झौता ऩिको ढाॉचा
त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररका जुगाय, योल्ऩा
त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररका (जसराई ऩत्रछ प्रथभ ऩऺ बत्रननेछ) य ............................................ फस्ने
श्री ................ ................. (मस ऩत्रछ दोस्रो ऩऺ बत्रननेछ) त्रफच योल्ऩा जजल्रा ....................
गा.ऩा. भा ...................... एम्फुरेन्स से वा प्रदान गने प्रमोजनका रात्रग एम्फुरेन्स बाडाभा ददने त्ररने
सम्फन्धभा त्रनम्न अनुसायको शतयहरु दुवै ऩऺरे ऩूण य रुऩभा ऩारना गनय भञ्जुय बई मो सम्झौता ऩिभा
सहीछाऩ गयी त्ररमौँ ददमौँ ।

शतयहरु
१) एम्फुरेन्स बाडाभा त्ररने (दोस्रो ऩऺका) श्री ............................ रे एम्फुरेन्स बाडाभा त्ररदा
एम्फुरेन्स सञ्चारनभा आएऩत्रछ प्रत्रत ददन/भवहना रु. .................. का दयरे प्रथभ ऩऺराई बाडा
त्रतने गयी बाडाभा प्रमोग गनुय ऩनेछ ।
२) मो सम्झौता त्रभत्रत २०७ ...... गते दे खी २०७......... गतेसम्भ रागु हुनेछ ।
३) सम्झौताको अवत्रध बन्दा फढी सभमसम्भ एम्फुरेन्स प्रमोग गनुऩ
य ये भा दोस्रो ऩऺरे प्रथभ ऩऺराई
त्रनवेदन ददई अनुयोध गये भा थऩ सभमभा ऩत्रन सम्झौता गयी प्रमोग गनय सवकनेछ ।
४) दोस्रो

ऩऺरे

एम्फुरेन्स

बाडाभा

त्ररनु ऩुव य बाडाभा

त्ररएको

अवत्रधको

सम्ऩूण य यकभ

गाउॉ

कामयऩात्ररकाको कामायरम जुगाय, योल्ऩाभा धयौटी स्वरुऩ जम्भा गनुऩ
य नेछ ।
५) दोस्रो ऩऺरे एम्फुरेन्स सञ्चारनभा ल्माउने सम्झौता अवत्रधबय अऩये टयराई फस्ने फासको व्मवस्था
गरयददनु ऩनेछ ।
६) एम्फुरेन्स सञ्चारन अवत्रधभा एम्फुरेन्सको भभयत तथा सत्रबत्रय सङ दोस्रो ऩऺरे नै गनेछ ।
७)

मो सम्झौता सम्ऩन्न

बई एम्फुरेन्स

दोस्रो ऩऺरे

जजम्भा

नफुझाउॉ दासम्भ सोको ऩूण य जजम्भेवायी दोस्रो ऩऺरे नै त्ररनुऩनेछ ।
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८) मो सम्झौता गयी तोवकएको अवत्रधका रात्रग रत्रगएको एम्फुरेन्स सभम सभाप्त बएऩत्रछ नफुझाएभा
दोस्रो ऩऺरे बाडा फाहे क दै त्रनक रु. ............ का दयरे प्रथभ ऩऺराई थऩ हजयना त्रतनुऩ
य नेछ ।
९) एम्फुरेन्स प्रमोग गये वाऩत कुनै सयकायी कय त्रतनुऩ
य ने बएभा दोस्रो ऩऺरे नै त्रतनुऩ
य नेछ ।

बाडाभा त्ररने व्मजक्त/सॊ स्थाको तपयफाट

कामायरमको तपयफाट

नाभ्

नाभ्

ठे गाना्

ऩद् प्रभुख प्रसासकीम अत्रधकृत

दस्तखत्

दस्तखत्
त्रभत्रत्
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अनुसूची ४
एम्फुरेन्स से वा शुल्क सम्फन्धी दय ये ट
त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररका जुगाय, योल्ऩा
सेवा शुल्क दयये ट
क्र.स.

दे जख

सम्भ

त्रिवेणीफासीको

गैयत्रिवेणीफासीको

हकभा (रू.)

हकभा (रू.)

१

त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररका

होरे यी

२,५००/-

३,५००/-

२

त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररका

कऩुयकोट

३,५००/-

५,०००/-

३

त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररका

घतीगाउॉ

३,८००/-

५,५००/-

४

त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररका

घोयाही/तुरसीऩुय

५,०००/-

७,०००/-

५

त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररका

ये उघा

५,५००/-

६,५००/-

६

त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररका

कोहरऩुय, फाॉके

९,०००/-

११,५००/-

७

त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररका

नेऩारगञ्ज, फाॉके

९,५००/-

१२,५००/-

८

त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररका

फुटवर, रूऩन्दे ही

१०,०००/-

११,०००/-

९

त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररका

बैयहवा

१०,५००/-

१२,०००/-

१०

त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररका

बयतऩुय, जचतवन

१४,०००/-

१६,०००/-

११

त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररका

काठभाडौं

२०,०००/-

२२,०००/-

१२
१३

त्रिवेणी गाउॉ ऩात्ररका त्रबि जुनसुकै

कैवपमत

प्रत्रत वकरोत्रभटय रू. १००/-

स्थानभा जाॉदा (एकतपी बाडा राग्ने)

भात्रथ उल्रे ख गरयए बन्दा अन्म स्थानको हकभा भात्रथको दय ये टराइय आधाय
भानी एम्फुरेन्स सञ्चारक सत्रभत्रतको त्रनणयम अनुसाय हुनेछ ।
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