
 

 

 

 

 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका 

 

 

खण्ड : ५     संख्या : ३    भदौ २६, २०७९   

भाग-२ 

प्रसतुीको िालग लि:शलु्क एम्बिेुन्स तथा यातायात सेवा सम्बन्धी 
काययववलध, २०७९ 

स्वीकृत लमलत: २०७९/०५/२६ 

प्रमाणिकरि लमलत: २०७९/०५/२६ 

प्रस्ताविा: गाउँपालिकाको िागररकहरुिाई सरुणित प्रसतुी सेवा उपिब्ध गराई मातणृशस ु मतृ्यदुरिाई 
न्यूलिकरि गदै स्वस्थ समाज लिमायि गिय स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ को दफा १०२ को उपदफा 
(२) को प्रयोजििाथय गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको प्रशासकीय काययववलध (लियलमत गिे) ऐि, २०७६ को दफा 
(४) बमोणजमको अलधकार प्रयोग गरर गाउँ काययपालिकािे यो काययववलध जारी गरेको छ । 

  भाग-१ 

प्रारणम्भक 

१. संणिप्त िाम र प्रारणम्भकः (१) यो  काययववलधको  िाम  ×प्रसतुीको िालग लि:शलु्क यातायात सवुवधा 
सम्बन्धी काययववलध, २०७९" रहेको छ ।  

(२) यो काययववलध २०७९ श्रावि १ गतेदेणख िागू हिुछे । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय ििागेमा यस काययववलधमा:- 
(क) “ऐि” भन्नािे स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ सम्झिपुछय । 

(ख) “काययपालिका” भन्नािे संववधािको धारा २१५ बमोणजम गठि भएको गाउँ काययपालिकािाई 
सम्झिपुछय। 

(ग)  “अध्यि” भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको अध्यि सम्झि ुपछय । 

(घ) “कायायिय” भन्नािे  गाउँ काययपालिकाको कायायिय सम्झि ुपछय र सो शब्दिे गाउँपालिका अन्तगयतका 

      स्थािीय राजपत्र 
 



 

 

वडा कायायिय, स्वास््य संस्थािार्य बझुाउि ेछ।  

(ङ) “प्रमूख प्रशासकीय अलधकृत”भन्नािे स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ दफा ८४ वमोणजमको 
प्रमूख प्रशासकीय अलधकृत सम्झि ुपछय । 

(च)  “गिुासो” भन्नािे जिु सकैु माध्यमबाट कायायिय वा यसको लिकायको काम, सेवा प्रवाह, प्रसतुीको 
िालग यातायात तथा एम्बिेुन्स सेवा प्राप्ती सम्बन्धी ववषयमा सरोकारवािा व्यणि वा लिकायिे गिे 
लिणखत वा अलिणखत रुपमा गरेको लसकायतिाई सम्झि ुपछय। 

(छ) "स्वास््य परीिि" भन्नािे गभयवती भए देणख प्रसतुी हिु ेसमय सम्म गाउँपालिकाको स्वास्थ संस्थामा 
प्रोटोकि अिसुार लियलमत स्वास्थ परीिि गरेको भने्न सम्झि ुपछय । 

(ज) "यातायात" भन्नािे गाउँपालिकाका िागररकहरुिाई सरुणित प्रसतुी सेवा उपिब्ध गराउि प्रयोग 
गररएको एम्बिेुन्स वा अन्य कुिै सवारी साधििाई बझुाउि ेछ । 

 

 

 

भाग– २  

प्रसतुीको िालग यातायात सवुवधा 
 

३. स्वास्थ पररिि :  (१) यस काययववलध बमोणजम एम्बिेुन्स तथा यातायात सवुवधा प्राप्त गियको िालग 
गाउँपालिकाका िागररकिे आफू गभयवती भए देणख अलिवायय रुपमा लियलमत रुपमा आफ्िो गभय पररिि 
गाउँपालिकाको स्वास्थ संस्थामा गराउि ुपिेछ । 

(२) मेरी आमा : स्वस्थ आमा काययक्रममा लियलमत रुपमा सहभालग हिुपुिेछ ।  

 

४. लि:शलु्क एम्बिेुन्स सवुवधा उपिब्ध : (१) गलु्मीदरबार गाउँ काययपालिकाको कायायिय अन्तगयत संचाििमा 
रहेको एम्बिेुन्स माफय त गाउँपालिकाका िागररकहरुिाई प्रसतुी हिु जािे स्थािको िालग एकतवफय  रुपमा 
लि:शलु्क सेवा उपिब्ध हिुछे । लि:शलु्क एम्बिेुन्स सवुवधा प्राप्त गिय अिसूुची १ बमोणजमको ढाँचामा 
लिवेदि पेश गिुयपिेछ । लिवेदिको ढाँचा एम्बिेुन्समै उपिब्ध हिुे व्यवस्था लमिाईिेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोणजमको सवुवधा उपिब्ध गराउँदा प्राप्त लिवेदिहरुको आधारमा एम्बिेुन्समा खचय 
हिु ेर्न्धि तथा सामान्य ममयत वापतको रकम प्रसतुीको िालग यातायात सवुवधा तथा एम्बिेुन्स संचािि 
खचय वापत ववलियोजि भएको बजेट माफय त भिुािी गिुयपिेछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोणजमको सवुवधा उपिब्ध गराउँदा णजल्िा बावहर गएको अवस्थामा प्रलत प्रसतुी सेवा 
वापत एम्बिेुन्स चािकिाई खाजा खािा वापत एकमषु्ठ रु ३००।– (तीि सय) रकम उपिब्ध गराईिेछ 
। 

 
५. यातायात सवुवधाको रकम उपिब्ध हिु े: (१) गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका िागररकहरुिे सरुणित प्रसतुी 

सेवाको िालग यातायात सेवा वापतको रकम प्राप्त गिय देहाय बमोणजमको प्रकृया परुा गिुयपिेछ । 

(क) प्रसतुीको िालग गाउँपालिकाको स्वास्थ संस्थामा जािपुिेछ । 



 

 

(ख) गाउँपालिकाको स्वास्थ संस्थामा प्रसतुी हिु िसक्िे अवस्था देणखएमा स्वास्थकमीको परामशयमा 
सदरमकुाम तथा अन्य स्थािमा प्रसतुीको िालग जािपुिेछ । 

(ग) ररफर कागज र अस्पतािको जन्म प्रमाि पत्र संिग्ि गिुयपिेछ । 

(घ) वडा कायायियमा बच्चाको अलिवायय जन्मदताय गिुयपिेछ । 

(ङ) प्रसतुी हिु प्रयोग गररएको एम्बिेुन्स वा अन्य सवारी साधिको प्रचलित लियािसुार भाडा लतरेको 
भरपाई संिग्ि गिुयपिेछ । 

(च) अिसूुची २ बमोणजमको ढाँचा र आवश्यक कागजात संिग्ि गरी दफा ६ बमोणजमको सलमलतको 
लसफाररसमा लिवेदकको खातामा रकम जम्मा गिे व्यवस्था गाउँपालिकािे गिेछ । 

 

 

 

६. सहणजकरि सलमलत : प्रसलुतको िालग लि:शलु्क सवारी साधि प्रयोगिाई प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयि गिय 
देहाय बमोणजमको सहणजकरि सलमलत रहिेछ । 

संयोजक : गाउँपालिका अध्यि 

सदस्य : उपाध्यि 

सदस्य : प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

सदस्य : सामाणजक ववकास सलमलत संयोजक 
सदस्य सणचव : स्वास्थ शाखा प्रमखु 

 

७. सलमलतको काम कतयव्य र अलधकार 

(क) प्रसतुी सेवाको िालग प्राप्त लिवेदिहरुको छािववि गरर भिुािीको िालग लसफाररस गिे 

(ख) गित वववरि तयार गरी पेश गरेका लिवेदि उपर काििुी कारवाहीको िालग लसपाररस गिे 

(ग) यातायात सवुवधा उपिब्ध गराउि कुिै समस्या देणखएमा आवश्यक सझुाव सवहत काययपालिकामा पेश 
गिे । 

भाग ३ 

ववववध 

८. संशोधि : यो काययववलधमा संशोधि गिुयपरेमा गाउँ काययपालिकाको लिियय अिसुार आवश्यक संशोधि गिय 
सवकि ेछ । 

९. खारेजी र बचाउः 
(क) यो काययववलध संघीय र प्रदेश ऐि, लियमाविी तथा काययववलधहरुसगँ बाँणझएमा बाणझएको हदसम्म 
अमान्य हिुछे । 

(ख) यो काययववलध जारी हिु ुभन्दा अगालड भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै काययववलध बमोणजम भए 
गरेको मालििछे । 

 

  



 

 

अिसूुची १ 

(दफा ४ (१) संग सम्बणन्धत) 
(प्रसतुीको िालग लिशलु्क एम्बिेुन्स सूववधा लिि पेश गिुयपिे लिवेदिको ढाँचा) 

 

लमलत : ………………………. 

श्रीमाि ्अध्यि ज्यू 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका 
गौडाकोट गलु्मी । 

 

ववषय : लि:शलु्क एम्बिेुन्स सवुवधा सम्बन्धमा । 

 

प्रस्ततु ववषयमा गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा िं. …………. टोि …………………… मा बस्िे 

……………………………… को पत्नी वषय …… को म ……………………………………………………… 

गाउँपालिकाको ……………………………………. स्वास्थ संस्थामा लियलमत गभय परीिि गराईरहेको अवस्थामा 

प्रसतुीको िालग गाउँपालिकाको ………………………………… स्वास््य चौकीमा प्रसतुी भएको / हिु िसकी 

………………………………………………… अस्पतािमा ररफर भई  उपचारको िालग जाि ु पिे हुँदा त्यस 

कायायियको एम्बिेुन्स ………………………. स्थाि देणख ……………………… स्थाि सम्मको िालग उपिब्ध 

गराईददि ुहिु अिरुोध गदयछु ।  

         दस्तखत : 

        िाम थर : 

        सम्पकय  िम्बर : 

 

एम्बिेुन्स चािकिे भिुयपिे : 

…………………………… स्थाि देणख ………………………………………………………….. स्थाि 
सम्म एम्बिेुन्स संचािि गदाय …………………… वक.लम. सवारी संचािि भएको । 

एम्बिेुन्स चािकको िाम :     दस्तखत : 

लमलत : 

       

संिग्ि गिुयपिे कागजातहरु 

१. वडा कायायियको लसफाररस 

२. गाउँपालिकाको स्वास््य संस्थाको ररफर कागजात 

३. णजल्िा अस्पताि तथा अन्य अस्पतािको ररफर कागजात 

४. सम्बणन्धत स्वास्थ संस्था तथा अस्पतािको जन्म प्रमाणित कागज 

५. बच्चाको जन्मदताय प्रमाि पत्रको प्रलतलिवप 



 

 

 

अिसूुची २ 
(दफा ५ (१) (च) संग सम्बणन्धत) 

(प्रसतुीको िालग यातायात सूववधा लिि पेश गिे लिवेदिको ढाँचा) 
 

श्रीमाि ्प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतज्यू 

गलु्मीदरबार गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

गौडाकोट गलु्मी । 

 

ववषय : प्रसतुीको िालग प्रयोग गररएको यातायात वापतको रकम भिुािी पाउँ । 

 

प्रस्ततु ववषयमा गलु्मीदरबार गाउँपालिका वडा िं. …………. टोि …………………… मा बस्िे 

……………………………… को पत्नी वषय …… को म ……………………………………………………… 

गाउँपालिकाको ……………………………………. स्वास्थ संस्थामा लियलमत गभय परीिि गराईरहेको अवस्थामा 

प्रसतुीको िालग गाउँपालिकाको ………………………………… स्वास््य चौकीमा प्रसतुी भएको / हिु िसकी 

………………………………………………… अस्पतािमा ररफर भई प्रसतुी भएको हुँदा गाउँपालिकाको 

लियमािसुार यातायात सवुवधा उपिब्ध गराईददि ुहिु देहाय बमोणजमका काजगातहरु संिग्ि गरी पेश गरेको छु । 

 

        दस्तखत : 

        िाम थर : 

        सम्पकय  िम्बर : 

        खाता रहेको बैंकको िाम : 

        बैंक खाता िं. 

संिग्ि कागजातहरु : 

१. वडा कायायियको लसफाररस 

२. गाउँपालिकाको स्वास््य संस्थाको ररफर कागजात 

३. णजल्िा अस्पताि तथा अन्य अस्पतािको ररफर कागजात 

४. सम्बणन्धत स्वास्थ संस्था तथा अस्पतािको जन्म प्रमाणित कागज 

५. बच्चाको जन्मदताय प्रमाि पत्रको प्रलतलिवप 

६. सवारी साधिको भाडा रकम लतरेको लबि भरपाई 

 

 

         

 
 


