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sfo{ljlwsf] gfd M तिलोत्तमा नगरपातलकाको एम्बलेुन्स सेवा संचालन सम्बन्धी 
कार्यववतध, 2075 

 

प्रस्िावना : नगरपातलका क्षेत्रमा एम्बलेुन्स सेवाको माध्र्मबाट ववपन्न, असहार्, 
गर्यविी मवहला, बालवातलका, न्रू्न आर् र्एका िथा स्वास््र् सेवाको मूल 
प्रवाहबाट पछाडी परेका नागररकहरुलाई स्वास््र् सम्बन्धी अतधकारका बारेमा 
चेिनशील गराउँदै मलुकुको ववद्यमान आतथयक, सामाजिक, साँस्कृतिक संरचनाको 
कारणले पछाडी पाररएका वगयलाई स्वास््र् सेवा प्रदान गदै नागररकको आवाि 
एवम ्मागलाई सम्बोधन गदै सेवा प्रवाहलाई समावेशी, उत्तरदार्ी एवं िवाफदेही 
वनाउन सहकारी, तनिी िथा समदुार्मा आधाररि संघ संस्थाहरु समेिको 
सहकार्यमा स्थानीर् िहको स्वास््र् सेवालाई संस्थागि गदै समदृ्ध समाि तनमायण 
गने कार्यमा सहर्ोग परु् र्ाउन एम्बलेुन्स सेवाको कार्यलाई व्र्वजस्थि गनय स्थानीर् 
सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ ले ददएको अतधकार 
प्रर्ोग गरी एम्बलेुन्स सेवा संचालन गनय बाञ् छनीर् र्एकोले, 
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तिलोत्तमा नगर कार्यपातलकाको तमति २०७५।१०।१० गिेको बैठकले र्ो 
कार्यववतध स्वीकृि गरी लागू गरेको छ ।  

 

पररच्छेद - १ 

प्रारजम्र्क 

 

1) संजक्षप्त नाम र प्रारम्र् :  

 क) र्ो कार्यववतधको नाम "तिलोत्तमा नगरपातलका एम्बलेुन्स सेवा संचालन 
सम्बन्धी कार्यववतध, २०७५" रहेको छ ।  

 ख) र्ो कार्यववतध तिलोत्तमा नगरकार्यपातलकाको बैठकले स्वीकृि गरेको 
तमति देजख लागू हनुेछ ।  

2) पररर्ाषा : ववषर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यववतधमा,- 

 क) "कार्यववतध" र्न्नाले तिलोत्तमा नगरपातलका एम्बलेुन्स सेवा संचालन 
सम्बन्धी कार्यववतध, २०७५ लाई सम्झन ुपछय ।  

 ख)  "एम्बलेुन्स सेवा" र्न्नाले नगरपातलकाबाट संचालन गररने एम्बलेुन्स 
सेवालाई सम्झन ुपछय ।  

 ग)  "सतमति" र्न् नाले नगरपातलकाद्धारा गठन र्एको एम्बलेुन्स सेवा 
संचालन सतमतिलाई सम्झन ुपछय ।  

 घ)  "नगर प्रमखु" र्न् नाले तिलोत्तमा नगरपातलकाको नगर प्रमखुलाई 
सम्झन ुपछय ।  

 ङ)  "सदस्र्" र्न् नाले एम्बलेुन्स सेवा संचालन सतमतिका सदस्र् सम्झन ुपछय 
र सो शब्दले सतमतिको अध्र्क्ष समेिलाई िनाउनेछ ।  

 च)  "स्थानीर् िह" र्न् नाले तिलोत्तमा नगरपातलकालाई सम्झन ुपछय ।  

 छ)  "पदातधकारी" र्न् नाले नगरपातलकाका पदातधकारीलाई सम्झन ुपछय ।  

 ि)  "एम्बलेुन्स सेवा कोष" र्न् नाले नगरपातलकाद्वारा संचातलि एम्बलेुन्स 
सेवाकोष सम्झन ुपछय ।  

 झ)  "नगरपातलका" र्न् नाले तिलोत्तमा नगरपातलकालाई सम्झन ुपछय ।  

 ञ)  "स्थानीर् सेवा प्रदार्क" र्न् नाले स्थानीर् िहमा रहेका सरकारी िथा 
गैर सरकारी संस्था वा सम्झौिा गरी एम्बलेुन्स सेवा संचालन गने 
सहर्ोगी संस्थालाई सम्झन ुपछय ।  
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3) कार्यववतधको उद्दशे्र् :  

 क) नगरपातलकाद्वारा संचातलि एम्बलेुन्स सेवाको कार्यलाई व्र्वजस्थि       

गने ।  

 ख) स्थानीर् िहमा संचालन गररने एम्बलेुन्स सेवाको कार्यको प्रर्ोगमा 
समानिा ल्र्ाउने ।  

 ग)  एम्बलेुन्स सेवा पररचालनको क्षेत्रमा साझा अवधारणा बनाउने ।  

 घ)  साववकमा एम्बलेुन्स सेवा संचालन गरेका संस्थालाई नगरपातलकामा 
आन्िररकीकरण गने ।  

 ङ) स्थानीर् स्िरमा संचालन र्एका र हनुे एम्बलेुन्स सेवाको ववकास र 
स्िर उन्निी गने ।  

 च) एम्बलेुन्स सेवामा संकतलि रकमको कार्ायन्वर्न, ववत्तीर् अनशुासन, 
पारदशीिा, दक्षिा अतर्वृवद्ध गने पक्षहरुमा केजन्िि र्ई पररचालन     
गने ।  

 छ) नागररकहरु ववशेष गरी ववपन् न वगयको ववकासको लातग ववद्यमान 
स्वास््र् िथा अन्र् संरचनागि अवरोधहरु हटाई नागररकहरुको 
स्वास््र् सम्बन्धी िीवन स्िर मातथ उठाउने ।  

 ि) एम्बलेुन्स सेवाबाट नागररकहरुबीच आपसी सद् र्ाव मेलतमलाप र 
सहर्ोगबाट एम्बलेुन्स सेवा प्रदान गरी स्वास््र् सम्बन्धी समस्र्ाहरु 
समाधान गनय सक्षम गराई समािमा सवहष्णिुा बढाउने ।  

 झ) ववझमान अवस्थामा साववकका गा.वव.स.हरु (हालका नगरपातलकाका 
वडाहरु) मा साववक एम्बलेुन्स सेवा कार्यक्रमलाई मूल प्रवाहमा ल्र्ाई 
सेवा प्रवाहलाई पूणयरुपमा व्र्वजस्थि गने । 

 ञ) नगरपातलकाका वडाहरुमा क्रमश: एम्बलेुन्स सेवा संचालन गदै िाने ।  

 

पररच्छेद - 2 

एम्बलेुन्स सेवा संचालन कोष पररचालन प्रवक्रर्ा सम्बन्धी व्र्वस्था 
 

4) एम्बलेुन्स सेवा कोष संचालन प्रवक्रर्ा :  

 क) एम्बलेुन्स सेवा संचालन कोष नगरपातलकाको आफ्नो कोष र्एकोले 
हरेक वडा बस्िीहरुमा क्रमश: ववस्िार गररनकुा साथै हाल स्थानीर् 
िहमा संचालन हुँदै आएका िथा र्ववष्र्मा संचालन हनुे सम्पूणय 
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सरकारी िथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुद्वारा संचातलि एम्बलेुन्स सेवा 
कोष कार्यक्रमलाई समन्वर् गरी संचालन गने व्र्वस्था तमलाउनेछ । 

 ख) एम्बलेुन्स सेवा संचालन कोषको प्रवक्रर्ालाई प्रचतलि लेखा प्रणालीको 
आधारमा लेखा राजखनेछ ।  

 ग) र्ववष्र्मा एम्बलेुन्स सेवालाई सहकारीिामा रुपान्िरण गनय प्रोत्सावहि 
गररनेछ ।  

5) एम्बलेुन्स सेवा पररचालन सतमति :  

एम्बलेुन्स सेवालाई प्रर्ावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गनय/गराउनका लातग 
नगरकार्यपातलकाको सदस्र्को अध्र्क्षिामा देहार् अनसुार एम्बलेुन्स सेवा 
व्र्वस्थापन सतमति गठन गररनेछ ।  

क) एम्बलेुन्स सेवा संचालन िथा व्र्वस्थापन पररचालन सतमतिको गठन :  

  नगरकार्यपातलकाको सदस्र्   - अध्र्क्ष  

  नगरपातलकातर्त्रका आमा समूह मध्रे्बाट एकिना  - अध्र्क्ष  

  स्थानीर् क्लव मध्रे्बाट कम्िीमा एक मवहला  

  सवहि दईु िना प्रतितनतध    - सदस्र्  

  स्थानीर् सामदुावर्क संस्थाबाट एक मवहला सवहि  

  दईु िना प्रतितनतध     - सदस्र्  

  मवहला बालवातलका/कृवष शाखाका प्रतितनतध  

  एक/एक िना गरी दईु िना   - सदस्र्  

नगरपातलकाको मेलतमलाप लैंतगक समानिा  

िथा सामाजिक समावेशीकरण सतमतिबाट प्रतितनतध - सदस्र्  

  नगरपातलका क्षेत्रतर्त्र कार्यरि मवहला स्वास््र्  

  स्वर्मसेववका मध्रे्बाट एकिना    - सदस्र्   

 नगरपातलका स्वास््र् शाखाको कमयचारी                  - सदस्र् सजचव 

 ख) एम्बलेुन्स सेवा संचालन व्र्वस्थापन िथा पररचालन सतमतिको काम 
कियव्र् र अतधकार देहार् बमोजिम हनुेछ । 

1)  एम्बलेुन्स सेवा संचालन व्र्वस्थापन िथा पररचालन सतमतिको 
समन्वर्मा नगर क्षेत्रमा नगरपातलका वा अन्र् तनकार्द्वारा 
संचातलि एम्बलेुन्स सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको तनर्तमि रुपमा 
अनगुमन गने सझुाव ददने िथा एम्बलेुन्स सेवा पररचालनसँग 



v08 @_ ltnf]Qdf, df3 dlxgf !% ut] @)&% ;fn -cltl/QmfÍ #^ 

 5   

सम्बजन्धि स्थानीर् स्िरका नीति तनर्महरुको ििुयमा गरी 
कार्ायन्वर्न गने गराउने ।  

2) नगरपातलका र अन्र् ववतर्न्न संघ संस्थाहरुद्धारा संचातलि 
एम्बलेुन्स सेवा पररचालन कार्यबीच समन्वर् गने र सो को 
मातसक प्रतिवेदन नगरपातलकामा पठाउने ।  

3) एम्बलेुन्स सेवा पररचालन कार्ायन्वर्न सम्बन्धी तनणयर् र सो 
अनसुार काम र्ए नर्एको र्वकन गने र सो अनसुार काम 
नगरेको पाइएमा सम्बजन्धि पक्षलाई कार्यक्रम संचालन गनय 
सझुाव ददने/सचेि गराउने ।  

4) एम्बलेुन्स सेवाको कार्यक्रमको तनर्तमि रुपमा अनगुमन गरी 
सझुाव िथा पषृ्ठपोषण गने ।  

5) नगरपातलकामा संचालन र्एका वा र्ववष्र्मा हनुे एम्बलेुन्स 
सेवाको अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन तनर्तमि रुपमा गने ।  

6) एम्बलेुन्स सेवा सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकृर्ागि रुपमा सतमति हुँदै 
नगर सर्ामा पेश गनय सहर्ोग गने ।  

7) नगरपातलका एम्बलेुन्स सेवा संचालन िथा व्र्वस्थापन पररचालन 
सम्बजन्धि अन्र् वक्रर्ाकलापहरु गनय सम्बजन्धि तनकार्लाई 
सहर्ोग परु् र्ाउने ।  

8) एम्बलेुन्स सेवा सम्बन्धमा र्ए गरेका कामको अनगुमन र 
मूल्र्ाङ्कन नगरपातलकाको तनदेशनमा एम्बलेुन्स सेवा संचालन िथा 
व्र्वस्थापन पररचालन सतमतिले गनेछ र त्र्सको प्रतिवेदन 
मातसक रुपमा नगरपातलकामा बझुाउन ुपनेछ ।  

9) प्रचतलि कानूनको अतधनमा रही एम्बलेुन्स चालकको तनर्जुि, 
सेवा सवुवधा सम्बन्धी तनणयर् गने ।  

10) समर् समर्मा नगर कार्यपातलकाले ददएको तनदेशनको पालना    

गने ।  

11) िोवकएको अन्र् कार्य गने । 
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पररच्छेद - ३ 

एम्बलेुन्स सेवा कोषको सजचवालर् स्थान 

 

6) एम्बलेुन्स सेवा कोषको सजचवालर् नगरकार्यपातलकाको कार्ायलर् र्वनतर्त्र 
वा कार्यपातलकाले िोकेको स्थानमा हनुेछ र र्सको काम कारवाहीमा 
कोषको छुटै्ट छाप हनुेछ ।  

7) कोषको लेखा व्र्वस्था  

 क) कोषको सम्पूणय खािाहरु प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि, लेखा प्रमखु र 
एम्बलेुन्स सेवा संचालन िथा व्र्वस्थापन पररचालन सतमतिको सदस्र् 
सजचवबीच रहनेछ ।  

 ख)  एम्बलेुन्स सेवा कोष सतमतिको माग अनसुार लगानी गररनेछ ।  

 ग) एम्बलेुन्स सेवा ववकास कोषमा िपशील अनसुारका खािाहरु      

रहनेछन ्।  

  १. संचालन खािा  

  २. ऋणपूिँी खािा  

  ३. कार्यक्रम खािा  

 घ) एम्बलेुन्स सेवा संचालन िथा व्र्वस्थापन पररचालन कोषको 
तनर्मानसुार लेखा व्र्वस्थापन गनेछन ्।  

 ङ) एम्बलेुन्स सेवाको सम्पूणय कोषको रेखदेख र लेखा व्र्वस्थापन साथै 
सम्पूणय काम सदस्र् सजचवबाट हनुेछ ।  
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पररच्छेद - ४ 

एम्बलेुन्सको सेवा सवुवधा िथा शलु्क सम्बन्धी व्र्वस्था 
 

8) एम्बलेुन्स सेवा सवुवधा िथा शलु्क सम्बन्धी व्र्वस्था  

 क) तिलोत्तमा नगरपातलकातर्त्र बसोबास गने िेष्ठ नागररकलाई रुपन्देही 
जिल्लातर्त्रका अस्पिालमा सेवा प्रवाह गदाय तनशलु्क रुपमा गने ।  

 ख) तिलोत्तमा नगरपातलकामा बसोबास गने गर्यविी मवहलाको सतु्केरी गराउन े
प्रर्ोिनको लातग रुपन्देही जिल्लातर्त्रका अस्पिालमा वा स्वास््र् संस्थामा सेवा 
प्रवाह गदाय तनशलु्क रुपमा गने ।  

 ग) असाहार्, अपाङ्ग बालवातलकालाई स्थानीर् अस्पिालमा सेवा प्रवाह गदाय पचास 
प्रतिशि रकम िोवकएको दररेटमा कम गरी सेवा प्रवाह गने ।  

 घ) उपरोि उल्लेजखि सेवा बाहेक अन्र् सेवाग्राहीको हकमा प्रति वकलो तमटर 
रु.30।- (िीस) का दरले वा न्रू्निम ् शलु्क रु.500।- नघट्ने गरी िनु 
बढी हनु आउछ सोही अनसुार शलु्क तलन े।  

 ङ) सेवा शलु्क िथा अन्र् व्र्वस्था सम्बन्धमा सतमतिले तिलोत्तमा रािपत्रमा नगर 
कार्यपातलकाको समन्वर्मा समर् समर्मा सूचना प्रकाजशि गनय सक्नछे ।  

9) कोषको लेखा परीक्षण :  

1) एम्बलेुन्स सेवा संचालन िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी लेखा नगरपातलकाले िोकेको 
लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउने ।  

2) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नगरपातलकामा पेश गनुय पनेछ ।  

3) लेखा परीक्षण गराउने जिम्मेवारी एम्बलेुन्स सेवा संचालन िथा व्र्वस्थापन 
पररचालन सतमतिको हनुेछ ।  

10) बाधा अड्काउ फुकाउ, पररमाियन, संशोधन र खारेिी सम्बन्धी व्र्वस्था : 
1) र्स कार्यववतध कार्ायन्वर्नमा कुन ै बाधा अड्काउ परेमा नगर कार्यपातलकाले 

तनणयर् गरी फुकाउन सक्नेछ ।  

2) र्स कार्यववतधलाई आवश्र्किा अनसुार नगर कार्यपातलकाले तनणयर् गरी 
पररमाियन िथा संशोधन गनय सक्नछे ।  

3) र्सअजघ एम्बलेुन्स सेवा संचालन सम्बन्धमा र्ए गरेका काम कारवाही सम्बन्धी 
व्र्वस्था र्सै कार्यववतध अनसुार र्ए गरेको मातननेछ ।  
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