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भाग-२ 

चचशंखुगढी गाउँपाचिका 

 

चचशंखुगढी गाउँ कार्यपाचिका कार्ायिर्को 

सूचना 

चचशंखुगढी गाउँपाचिकाको एम्बिेुन्स सेवा सञ्चािन कार्यचवचि, २०७८ 

 

 

प्रस्तावनााः 

न्चशखंगुढी गाउँपान्िकाका नागररकहरु जो आिारभतू स्वास््य सेवाका पह चँबाट टाढा रहकेा छन ् त्यस प्रकारका 

बान्सधदाहरुिाई स्वास््य सेवािा सवव-सुिभ पह चँ पयुावउनका िान्ग एम्बिेुधस सेवा संचािनिाई पारदशी, सरि, 

न्ितव्ययी, भपवदो र व्यवन्स्थत गनव तथा एम्बिेुधस सेवािा जनताका पह चँ बढाई स्वास््य सेवाको गणुस्तर वनृ्ि गनव छुटै्ट 

काननूी व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को न्नयि १०२ (२) का अन्िकार प्रयोग 

गरी न्चशखंगुढी गाउँ कायवपान्िकािे यो कायवन्वन्ि बनाई जारी गरेको छ । 
 

 

 

 

कार्यपाचिकाबाट स्वीकृत चिचताः २०७८/०४/२६ 

राजपत्रिा प्रकाचशत चिचताः २०७८/०४/२६ 

 



पररच्छेद -१ 

संचिप्त नाि र प्रारम्भ 

१. संचिप्त नाि र प्रारम्भाः 

क. यो कायवन्वन्िको नाि “एम्बिेुधस सेवा सञ्चािन कायवन्वन्ि, २०७८” रहकेो छ । 
ख. यो कायवन्वन्ि गाउँ कायवपान्िकािे  स्वीकृत गरेको न्िन्तबाट प्रारम्भ ह नेछ । 

२. पररभाषााः चवषर् वा प्रसंगिे अको अर्य निागेिा र्स कार्यचवचििााः- 

क. “एम्बिेुधस” भधनािे न्बरान्ि ओसाने स्वीकृन्त प्राप्त गरेको वाहन सम्झन ुपछव र सो शब्दिे एम्बिेुधसिा 

जन्डत उपकरण, चािक र पररचाररका सितेिाई जनाउँछ । 

ख. “एम्बिेुधस जनशन्ि” भधनािे एम्बिेुधसिा उपन्स्थत रहने स्वास््यकिी र चािक सम्झन ुपछव । 

ग. “चािक” भधनािे एम्बिेुधस चिाउने चािक सम्झन ुपछव । 
घ. “गाउँपान्िका” भधनािे न्चशंखगुढी गाउँपान्िका सम्झन ुपछव । 
ङ. “सेवा शलु्क” भधनािे एम्बिेुधस प्रयोग गरेबापत सेवाग्राहीिे बझुाउन ुपने गरी तोकेको शलु्क सम्झन ु

पछव । 

च. “सेवा” भधनािे एम्बिेुधसिे न्बरािीिाई न्दने सम्पणूव सेवा सम्झन ुपछव । 
 

पररच्छेद -२ 

एम्बुिेन्स सञ्चािन सम्बन्िी व्र्वस्र्ा 

३. एम्बुिेन्स सेवा व्र्वस्र्ापन तर्ा संचािन सचिचताः  

१. एम्बिेुधस सेवा सञ्चािनका व्यवस्थापन, संचािन तथा रेखदखे गनव दहेायका पदान्िकारीहरु रहकेो 

एक पान्िकास्तरीय एम्बिेुधस सेवा व्यवस्थापन तथा संचािन सन्िन्त रहनेछ । 

क. गाउँपान्िका अध्यक्ष       -संयोजक 

ख. प्रिखु प्रशासन्कय अन्िकृत वा न्नजिे तोकेका अन्िकृत स्तरको किवचारी -सदस्य 

ग. सािान्जक न्वकास सन्िन्तको संयोजक     -सदस्य 

घ. कायवपान्िकािे तोकेको वडाध्यक्ष     -सदस्य 

ङ. गाउँ सभाका सदस्यहरु िध्ये िन्हिा, दन्ित वा अल्पसंखयक सितेको प्रन्तन्नन्ित्व ह ने गरी 

कायवपान्िकािे चयन गरेको २ जना     -सदस्य 

च. आिारभतू स्वास््य तथा सरसफाई कायाविय प्रिखु   -सदस्य सन्चव 

२. गाउँपान्िका आफैिे खररद गरी वा गाउँपान्िकाको अनुदानिा खररद भएको एम्बिेुधस आफैिे 

संचािन नगरी आफू िातहतका कायाविय तथा कुन ैसंघ-संस्थािाई हस्ताधतरण गरेिा सोको संचािन 

सोही कायाविय एव ंसंस्थाको व्यवस्थापन/कायव सन्िन्तिे सम्पणूव दान्यत्व तथा न्जम्िवेारी वहन गने 

शतवको अिीनिा रन्ह एम्बिेुधस संचािन तथा व्यवस्थापनको कायव गनुव पनेछ । 

३. गाउँपान्िकाको िातहतको कायाविय वा कुनै संघ-संस्थािाई हस्तारधतरण भएिा सो कायाविय एव ं

संस्थासंग गाउँपान्िकािे आवश्यक सम्झौता गरी हस्ताधतरण गररनेछ । उपन्नयि (१) वा (२) 

बिोन्जिको व्यवस्थापन तथा संचािन सन्िन्तका कुि सदस्य संखया िध्ये एकाउधन प्रन्तशत सदस्य 

उपन्स्थत भएिा बैठक बस्नको िान्ग गणपरुक संखया पगुकेा िान्ननेछ । 

४. सन्िन्तका बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ । सन्िन्तको बैठक भत्ता गाउँ कायवपान्िकािे न्निावरण 

गरे बिोन्जि ह नेछ । 



५. सन्िन्तका बैठक सम्बधिी अधय व्यवस्था र कायवन्वन्ि सन्िन्तिे न्निावरण गरे बिोन्जि ह नेछ । 

४. सचिचतका काि, कतयव्र् र अचिकाराः  

     (१) सन्िन्तका काि, कतवव्य र अन्िकार दहेाय बिोन्जि ह नेछ । 

क. एम्बिेुधस सेवा पारदशी, सरि, भरपदो र व्यवन्स्थत रुपिा संचािन गने, गराउने । 
ख. चािकिे पािना गनुवपने आचारसंन्हता िाग ु गराउने । यस कायवन्वन्ि अनुसारका 

आचारसंन्हता पािन नगने चािकिाई चेतावनी न्दई आचारसंन्हता पािना गनव िगाउने । 

बारम्बार आचरण उल्िघनं गरेिा आवश्यकता अनसुार करार सम्झौता रद्द गने । 

ग. एम्बिेुधस सेवाका बारेिा कुनै गनुासो तथा उजरुी आएिा सोको सनुवुाई तथा व्यवस्थापन 

गने । 

घ. न्जल्िा स्तरिा एम्बिेुधस सम्बधिी दररेट न्निावरण गने न्नकायको न्सफाररस बिोन्जि 
आवश्यकता अनुसार पररिाजवन गने । 

ङ. सोरकारवािा तथा अधय संघ-संस्थाहरुबीच आवश्यकता अनसुार एम्बिेुधस सेवा बारे 

सिीक्षा बैठक गने । 

च. गाउँपान्िकाका न्वन्शष्टतािाई ध्यानिा राखी एम्बिेुधस सेवा सञ्चािनका िान्ग आवश्यक 

थप िापदण्ड बनाउने । 

छ. चािकिे अनसुचुी (१) बिोन्जि सेवा शलु्क न्िइ बैंक र कोषिा दान्खिा गरे नगरेको सिय 

सियिा न्नरीक्षण गने । 

(२) सन्िन्तका सदस्य-सन्चविे सेवा प्रवाह न्स्थन्तका अद्यावन्द्यक न्ववरण प्रत्येक वषवका जषे्ठ िसाधतिा 

गाउँ कायवपान्िकािा पेश गरी गाउँ सभािा अनिुोदन गराउन ुपनेछ । 

 (३) न्चशंखगुढी गाउँपान्िका अधतगवत बसोबास गने सेवाग्राही, गाउँ कायवपान्िकािा कायवरत 

किवचारीहरुिाई न्वशषे छुट न्दने/ नन्दने सन्िन्तको न्सफाररसिा गाउँ कायवपान्िकािे न्नणवय गनेछ । 

 

पररच्छेद – ३ 

कियचारीको व्र्वस्र्ापन तर्ा चनरु्चि सम्बन्िी व्र्वस्र्ा 

५. कियचारीको चनरु्चिाः  

      (१)एम्बिेुधस सञ्चािनका िान्ग एक जना चािक (हल्का सवारी चािक प्रथि तह वा सो सरह) करार 

सेवािा भनाव गररनेछ । एम्बुिेधस चािक पदिा स्थायी न्नयनु्ि भने न्दईने छैन । 

(२)उप न्नयि (१) बिोन्जि किवचारी भनावका िान्ग आवश्यक शनै्क्षक योग्यता, अनभुव तथा अधय आिार 

तयार गने तथा किवचारी न्नयनु्ि सम्बधिी सबै कायव गाउँपान्िकाको कायावियिे प्रचन्ित काननूको 

ररत पयुावई गनेछ । 

६. पाररश्रचिक तर्ा सेवा शतयहराः  

(१)एम्बुिेधस चािकिे हल्का सवारी चािक प्रथि तहको स्थानीय तहको सवारी चािक किवचारीिे पाए 

सरहको तिब पाउनेछ । 

(२)एम्बिेुधस चािकिे उपन्नयि (१) बिोन्जि पाउने तिब बाहके एम्बिेुधस सञ्चािन भएको अवन्िको 

स्थान, सिय र दरूीको आिारिा थप भत्ता संचािक सन्िन्तको प्रस्ताव र कायवपान्िकाको न्नणवय 

अनसुार पाउनेछ । 

(३) एम्बिेुधस चािकको तिब भत्ता तथा अधय सनु्विा एम्बिेुधस सञ्चािन कोषबाट व्यहोररनेछ ।   

यसका िान्ग गाउँपान्िकाको कुनै रकि शीषवकबाट व्यहोररने छैन । 



(४) चािको रु.५ िाख सम्िको दघुवटना बीिा गररनेछ । साथै तेस्रो पक्ष बीिा गररनेछ र न्बिा न्प्रन्ियि 

बापतको रकि यसै कायवन्वन्ि बिोन्जिको कोषबाट व्यहोररनेछ । 

(५) चािकिे पािना गनुव पने आचार संन्हता अनसुचूी (२) बिोन्जि ह नेछ । 

(६) अवकाश न्दन सन्कनेः आफ्नो पदको न्जम्िवेारी न्नयिानुसार पािना नगरेको अवस्थािा चािकिाई 

कायवपान्िकाको न्नणवयबाट पदबाट हटाउन सन्कने छ । 

(७) पदििु ह न ुभधदा अगान्ड आफ्नो न्िन्खत सफाई पेश गने िौका न्दईनेछ । 

पररच्छेद -४ 

िियत संभार तर्ा सेवा शुल्क सम्बन्िी व्र्वस्र्ा 

७. सेवा शुल्क सम्बन्िी व्र्वस्र्ााः  

(१) एम्बिेुधस सेवा प्रयोग गरेबापत सम्बन्धित सेवाग्राहीिे अनसुचूी (१) िा उल्िेख भएको रकि सेवा 

शलु्कको रुपिा बझुाउन ुपनेछ । 

८. एम्बुिेन्स संचािन कोषाः  

(१) एम्बिेुधस न्नयन्ित ििवत संभार तथा किवचारीको तिब भत्ताको व्यवस्था गरी एम्बिेुधसको न्नयन्ित 

सञ्चािन सनु्नन्ित गनव एक छुटै एम्बिेुधस सञ्चािन कोष खडा गरी सञ्चािन गररनेछ । साथै 

गाउँपान्िका िातहतका कायाविय वा कुनै संघ-संस्थािाई एम्बिेुधस हस्ताधतरण गररएको खण्डिा 

सोही हस्ताधतरण भइ जाने कायाविय वा संघ-संस्थािे सिते आफू िातहत रहने गरी एम्बिेुधस 

सञ्चािन कोष खडा गनुव पनेछ ।    

(२)उपन्नयि (१) बिोन्जि खडा गररने एम्बिेुधस सञ्चािन कोषिा दहेाय बिोन्जिका रकि जम्िा गररनेछ 

। 

क. सेवाग्राहीबाट प्राप्त सेवा शलु्क, 
ख. भाडािा प्रयोग गनव न्दएिा भाडाबाट प्राप्त रकि, 
ग. संघीय, प्रदशे सरकार र गाउँपान्िकाबाट एम्बिेुधस सञ्चािनका िान्ग प्राप्त रकि, 
घ. अधय दात ृन्नकायबाट प्राप्त कुनै अनदुान तथा सहयोग रकि आन्द । 

९. कोष सञ्चािन र प्रर्ोगाः  

(१) एम्बुिेधस कोषको रकि बैंकिा एउटा छुटै्ट खाता खोिी सञ्चािन गररनेछ । 

(२) कोषको खाता सञ्चािन प्रिखु प्रशासकीय अन्िकृत वा न्नजिे तोकेको अन्िकृत र आन्थवक प्रशासन 

उपशाखाको प्रिखुको संयिु दस्तखतबाट संचािन ह नेछ । साथै गाउँपान्िका िातहतका कायाविय 

वा कुनै संघ-संस्थािाई एम्बुिेधस हस्ताधतरण गररएको खण्डिा सोही हस्ताधतरण भइ जाने कायाविय 

वा संघ-संस्थाको आन्थवक प्रशासन सञ्चािनिा सहभागी ह ने पदान्िकारीहरुको संयिु दस्तखतबाट 

कोषको खाता संचािन ह नेछ ।   

(३) कोषिा जम्िा भएको रकिबाट दहेाय बिोन्जिको खचव व्यहोररनेछ । त्यस बाहके अधय शीषवकिा खचव 

गनव पाईने छैन । 

क. चािकको तिब, भत्ता तथा अधय सेवा सनु्विा, 

ख. एम्बिेुधस ििवत सम्भार तथा फ्यिु िनु्िकेधटिा िाग्ने खचव, 
ग. सन्िन्तको बैठक भत्ता, 
घ. एम्बिेुधसिा आउने अधय भपैरी खचवहरु । 

 

 



पररच्छेद – ४ 

चवचवि 

१०.  िेखा र िेखापरीिणाः  

(१) एम्बुिेधस सञ्चािन कोषको आय-व्ययको िेखा आन्थवक प्रशासन ऐन, न्नयि बिोन्जि आन्थवक 

प्रशासन उपशाखािे राखनेछ । साथै एम्बिेुधस हस्ताधतरण भएको खण्डिा सम्बन्धित कायाविय एव ं

संघ-संस्थाको व्यवस्थापनिे प्रचन्ित काननू बिोन्जि आय-व्ययको िेखा राखन ुपनेछ ।  

(२) एम्बुिेधस कोषको िेखापरीक्षण िहािेखापरीक्षको कायावियबाट वान्षवक रुपिा गररनेछ । 

११.  एम्बुिेन्स रहने स्र्ानाः  

(१) गाउँ कायावपान्िकािे आफै संचािन गने एम्बिेुधसको हकिा गाउँ कायावपान्िकाको पररसर न्भत्रको 

पाकव िा र गाउँपान्िका िातहततका कायाविय वा अधय संस्थािे संचािन गने एम्बुिेधसको हकिा 

सञ्चािक कायाविय/संस्थािे तोकेको स्थानिा रहनेछ । 

१२. एम्बुिेन्सको िियत सम्भाराः एम्बिेुधसका न्नयन्ित ििवत सम्भार गने न्जम्िबेारर चािकको ह नेछ र ििवत गनुव 

पने भएिा इन्स्टिटे गराई व्यवस्थापन तथा संचािन सन्िन्तको न्नणवयानसुार ह नेछ । 

१३. एम्बुिेन्स भाडािा चदन सचकनेाः  

(१) गाउँपान्िकािे िौजदुा एम्बिेुधसिाई कुनै व्यन्ि वा संस्था िाफव त सञ्चािन गनव उपयिु दखेिेा 

सञ्चािक सन्िन्तबाट न्सफाररस भई आएिा कायवपान्िकाको न्नणवयबाट भाडािा न्दन सक्नेछ । 

(२) उपन्नयि (१) बिोन्जि भाडािा न्ददँा प्रन्तन्दन वा िन्हनाको भाडा दर तथा अधय शतवहरु 

कायवपान्िकािे न्निावरण गरे बिोन्जि ह नेछ । 

१४. कार्यचवचि संशोिनाः यस कायवन्वन्ििा आवश्यक संशोिन वा थपघट गनुव परेिा कायवपान्िकाको न्नणवयबाट 

ह नेछ । 

१५. प्रचचित कानून बिोचजि हनेाः यस कायवन्वन्ििा िेन्खएका कुराहरुको हकिा यसै कायवन्वन्ि र निेन्खएको 

कुराहरुको हकिा प्रचन्ित काननू बिोन्जि ह नेछ । 

१६. अन्र्ाः  

(१) एम्बुिेधसिा रहने धयनूति सेवा सनु्विा तथा औषिीका न्ववण अनसुचुी (३) बिोन्जि ह नेछ । 

                    (२) एम्बिेुधसिा सवार न्वरािी, न्वरािीका आफधत तथा स्वास््यकिीका न्विाका दान्यत्व सेवाग्राही 

स्वयंको ह नेछ । 

  



अनुसूची १ 

(कार्यचवचिको चनर्ि ७ को उपचनर्ि (१) संग सम्बचन्ित सेवा शुल्क सम्बन्िी दररेट) 

 

 एम्बिेुधसका तोन्कएको सेवा शलु्क र िाग फाराि भरी न्बरािी िैजाने अगाबै कायावियिा वा एम्बुिेधस 

चािकिाई  बझुाउनपुनेछ । 

 दरूीको हकिा गधतव्य स्थाननै िाधय ह नेछ । तोन्कएको भधदा बाहके अधय सेवा शलु्कको हकिा सन्िन्तको 

न्सफाररश बिोन्जि गाउँ कायवपान्िकािे न्नणवय गनेछ ।  

  

 

अनुसुची –२ 

(कार्यचवचिको चनर्ि ६ को उपचनर्ि (५) संग सम्बचन्ित) 

एम्बुिेन्स चािकिे पािना गनुयपने आचार संचहता 

१. एम्बिेुधस सञ्चािन कायवन्वन्ि, २०७८ िाई पुणवरुपिा पािना गनुवपने, 

२. आफ्नो पेशागत भनू्िका न्नवावह गने क्रििा इिाधदाररता र न्वश्वनीयता कायि गद ैआफ्नो पेशाका िान ियावदािा 

खिि पगु्ने कुनै काि गनव नह ने, 

३. िादक पदाथव सेवन गरी एम्बिेुधस चिाउन नह ने, 

४. न्बरािीको ओसारपसार तथा उपचार गने क्रििा न्बरािी तथा न्बरािीका पररवारिाई सिै सम्िानपवूवक व्यवहार 

गरी उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गनुवपने, 

५. आफैिे न्िएका न्नणवयहरुिा आफ्नै व्यन्िगत रुपिा न्जम्िवेार र जवाफदहेी ह नपुने, 

६. आफ्नो पेशागत दक्षता सिुार गद ैिैजानकुो साथ आफैिा भएका पेशागत दक्षता आफ्नो के्षत्रका अरुिाई पन्न 

न्सकाउन ुपने, 

७. कुनै पन्न न्बरािीिाई ओसारपसार गनुव अन्घ उसका बारेिा प्रयाप्त जानकारी न्िई उपचारिा सहयोग गनुवपने, 

८. न्बरािीिाई न्बच बाटोिा अिपत्र ह ने गरी छाड्न नह ने, 

९. आफ्नो कािको न्सिन्सिािा पाएको कुनै पन्न सचूना गोप्य राखनपुने तथा न्वरािीहरुबाट पाएको जानकारी 

तेस्रो पक्षिाई खोल्न नह ने तर काननुी र पेशागत दान्यत्व न्नवावह गनव वा न्वरािीको सेवािा आवश्यक परेिा 

त्यस्तो सचूना बारेिा जानकारी न्दन सक्ने, 

क्र.सं. चववरण एकाइ दर कैचिर्त 

१ क्च्ची सडक  प्रन्त न्क.न्ि. १२० रुपैंया  

२ पक्की सडक प्रन्त न्क.न्ि. ५५ रुपैंया  

३ न्सन्िधडर अन्क्सजन शलु्क प्रन्त घण्टा रु. १००।-  

४ न्चशंखगुढी गाउँपान्िकाको कायाविय दने्ख १ न्क.न्ि. चक्रिा 

पने स्थान सम्िका िान्ग  

रु.२०० िात्र  



१०. अस्पताि पवूव सेवा, एम्बिेुधस सेवा व्यवस्थापनिा सहयोग पगु्ने तथा अनसुधिानिा िद्दत पुयावउने पने, 

११. आफूिे उन्चत देखकेा न्बरािीको गणु्स्तरीय सेवािा प्रभाव पाने राम्रो पक्षहरुको जानकारी आफ्नो सपुरीवके्षक 

तथा स्वास््य संस्थािाई जानकारी न्दनपुने, 

१२. नेपाि सरकारिे प्रन्तबधि िगाएका बस्तहुरु ओसार पसार नगने । प्रचन्ित काननुको पािना गनुवपने र त्यस्तो 

गरेिा नेपाि सरकारको ऐन, न्नयि अनसुार स्वयं सजायको भागीदारी ह नेछ । 

१३. आचारसंन्हता सम्बधिी प्रन्तबि पत्र । 

 

ि...................................................ठेगाना.................................ना.प्र.प.नं......................................जारी    

न्िन्त.......................न्जल्िा, सवारी चािक अनुिन्त पत्र (िाइसेधस) नं..........................जारी 

न्िन्त..................................िे िान्थको उल्िेन्खत आचार संन्हता अध्ययन गरेको छु । ओखिढुंगा न्जल्िा 

……………..गाउँपान्िका/………….कायाविय/…………..संस्थाको एम्बिेुधस चिाउँदा ििेै यो आचार 

संन्हता पणूव रुपिा पािना गनव सहिन्त जनाई सही छाप गरेको छु । 

 

 

 

             

     

 

 

 

 

रोहबरिा प्रिान्णत गने व्यन्िकोः 

दस्तखतः 

नािः 

पदः 

न्िन्तः 

कायावियको छापः 

चािककोः 

दस्तखतः 

नािः 

न्िन्तः 



अनूसुची – ३ 

(कार्यचवचिको चनर्ि १६ को उपचनर्ि (१) संग सम्बचन्ित) 
 

“ग” वगवको COMMON LIFE SUPPORT (CLS) एम्बिेुधसिा ह नपुने औषिी र उपकरणको न्ववरण  

 First Aid का सिानहरु, 

 Oxygen Cylinder, Flow Meter/Mask जन्डत वा जरुरी परेिा राखने सन्कने सवारी सािन, 

 IV Injection न्दन सक्ने व्यवस्था, 

 Stretcher Cum Board,  

 Stethoscope, B.P. Apparatus, Torchlight 

 

अनुसूची ४ 

एम्बुिेन्स सञ्चािनको दैचनक चववरण 

 

क्र.स चिचत (चवरािीको चववरण) 

नाि,र्र र  ठेगाना 

बाट सम्ि दूरी(चक.चि.) सेवा शुल्क नगद रचसद नं. कैचिर्त 

         

         

         

         

         

 

   

  

 

 

  

तर्ार पाने (चािक)  चसिाररस गने 

स्वास््र् शाखा प्रिुख 

स्वीकृत गने 

कार्ायिर् प्रिुख 



अनुसूची– ५ 

एम्बुिेन्स िियत संभार सम्बन्िी अचभिेख 

क्र.सं. न्िन्त ििवत खचवको न्ववरण जम्िा खचव ििवत गने 

कम्पनी 

कैन्फयत 

सािान ज्यािा िनु्िकेधट्स 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रेकडय राख्ने 

चजन्सी प्रिुख 

रजु गने 

प्रशासन शाखा 

प्रिाचणत गने 

स्वास््र् संर्ोजक 

स्वीकृत गने 

कार्ायिर् प्रिुख 



अनुसूची – ६ 

भाडािा चिनेचदने सम्झौता पत्र 

न्चशखंगुढी गाउँपान्िका (जसिाई पन्छ प्रथि पक्ष भन्ननेछ) र ...................................बस्न े श्री 

........................यस पन्छ दोस्रो पक्ष 

भन्ननेछ)........................न्जल्िा.........................गाउँपान्िका/नगरपान्िका वडा नं.......... िा एम्बिेुधस सेवा 

प्रदान गने प्रयोजनका िान्ग एम्बिेुधस भाडािा न्दने न्िने सम्बधििा न्नम्न अनसुारको शतवहरु दवु ै पक्षिे पणूव रुपिा 

पािना गनव िञ्जरु भई यो सम्झौता पत्रिा सहीछाप गरी न्ियौं न्दयौं । 

शतयहर 

१. एम्बिेुधस भाडािा न्िने (दोस्रो पक्षका) श्री..........................िे एम्बिेुधस भाडािा न्िदा एम्बिेुधस संचािनिा 

आए पन्छ प्रन्तन्दन रु................का दरिे प्रथि पक्षिाई भाडा न्तने गरी-भाडािा प्रयोग गनुव पनेछ । 

२. यो सम्झौता न्िन्त ..............गते दने्ख .................गते सम्ि िाग ुह ने छ । 

३. सम्झौताको अवन्ि भधदा बढी सिय एम्बिेुधस प्रयोग गनुव परेिा दोस्रो पक्षिे प्रथि पक्षिाई न्नवदेन न्दई अनरुोि 

गरेिा थप सियिा पन्न सम्झौता गरी प्रयोग गनव सन्कने छ । 

४. दोस्रो पक्षिे एम्बिेुधस भाडािा न्िन ुपवूव भाडािा न्िएको अवन्िको सम्पणूव रकि गाउँपान्िकाको कायाविय 

सेनाविा िरौटी स्वरुप जम्िा गनुव पने छ । 

५. दोस्रो पक्षिे एम्बिेुधस संचािनिा ल्याउने सम्झौता अवन्िभर चािक िाई बासको व्यवस्था गररन्दनपुने छ । 

६. एम्बिेुधस संचािन अवन्ििा एम्बिेुधसको ििवत तथा सन्भवन्सङ दोस्रो पक्षिे नै गनेछ । 

 

आज्ञािे 

ओि बहादुर दजी 

प्रिुख प्रशासकीर् अचिकृत 


