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एम्बि
ु ेन्स संचािि सम्बन्धी कार्यविधी, @)&%
प्रमाणिकरि २०७५ पौष २३ गते सोमबार

पथरी शनिश्चरे िगरपालिकाको
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एम्बुिेन्स संचािि सम्बन्धी कार्यविधी,

@)&%

विभिन्न प्रकारका सने तथा नसने प्रकृततका रोगहरुको कारण पथरी शनिश्चरे नगरपाभिकाका जनतािार्इ िएको
र हुन सक्ने स्िास््य समस्याबाट सुरक्षित राख्ने उदे श्यिे साविक पथरी स्िास््य चौकी र शतनश्चरे स्िास््य
चौकीिे संचािन गदै आएका एम्बुिेन्सहरुिार्इ हाि नगरपाभिका मातहतमा राखी संचािन गने नगर

कायइपाभिकाको तनणइय बमोजजम पथरी शतनश्चरे नगरपाभिका मार्इत संचािनमा ल्याउने सन्दिइमा यसको
व्यबजस्थत स|चािन, व्यिस्थापन र ददगोपनका िागग छुट्टै कानूनी व्यबस्था गनइ िाञ्छनीय िएकोिे, स्थानीय
सरकार संचािन ऐन २०७४, िे ददएको अगिकार प्रयोग गरी नगर कायइपाभिकािे दे हायको कायइवििी बनाई िागू
गरे को छ ।

पररच्छे द एक
संक्षिप्त िाम र प्रारम्भ

!=;+lIfKt

िाम र प्रारम्भ : (s) यो कायइवििीको नाम “पथरी शतनश्चरे नगरपाभिकाको एम्िुिेन्स संचािन
कायइवििी, २०७५ रहे को छ

v) यो कायइवििी नगर कायइपाभिकाि] स्िीकृत गरे को भमततदे खख िागू हुनेछ ।

@= पररभाषा : विषय िा प्रसंगिे अको अथइ निागेमा यस कायइवििीमा,

s_ एम्िुिेन्स िन्नािे पथरी शतनश्चरे नगरपाभिकािे संचािन गने एम्िुिेन्सिार्इ जनाउँ छ ।
v_ ऐन िन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४, िाई जनाउँ छ ।
ग) नगरपाभिका िन्नािे पथरी शतनश्चरे नगरपाभिकािाई जनाउँ छ ।

ª_ नगरसिा िन्नािे पथरी शतनश्चरे नगरपाभिकाको नगरसिािाई जनाउँ छ ।
r_ ‘बोर्इ िन्नािे नगर पाभिकाको बोर्इिाई सम्झनु पदइछ ।

5_ ‘सभमतत िन्नािे एम्िुिेन्स सञ्चािन र व्यबस्थापनका िागग गठन िएको सञ्चािक सभमततिाई जनाउँ छ।

h_ कमइचारी िन्नािे पथरी शतनश्चरे नगरपाभिकाको कायाइियमा कायइरत स्थायी, अस्थायी िा करारमा कायइरत
कमइचारीिाई जनाउँ छ । यस शब्दिे एम्िुिेन्स संचािनमा संिग्न अपरे टर समेतिाई जनाउँ छ।

em_ प्रमुख प्रशासकीय अगिकृत िन्नािे पथरी शतनश्चरे नगरपाभिकाको प्रमुख प्रशासकीय अगिकृत िै काम गने
पथरी शतनश्चरे नगरपाभिका कायाइियको प्रमुख प्रशासकीय अगिकृतिार्इ जनाउँ छ ।

`_ तोककएको िा तोककए बमोजजम िन्नािे पथरी शतनश्चरे नगरपाभिकाको बोर्इ बैठकिे तनणइय गरी समय समयमा
तोककददए बमोजजम सम्झनु पदइछ ।

पररच्छे द दई
ु :

एम्िुिेन्स संचािि सम्बन्धी व्र्िस्था

#= उदे श्र् : यस कायइवििीको प्रमुख उद्देश्य यस नगरपािका िेत्रभित्र र नजजकका स्थानीय तहको समेत स्िास््य

समस्या िएका नागररकहरुिार्इ उपचारका िागग नजजकको अस्पताि िा स्िास््य संस्थासम्म पुयाइउने
तथा यसको विश्िसनीयता साथै प्रिािकारीता िवृ ि गरी ददगो र िरपदो सेिा संचािन गनुइ रहे को छ
।

४. छिौट र प्राथलमकता :

(१) एम्िुिेन्सको उपयोगको िागग नगरपाभिका िेत्र भित्रका िाभसन्दाहरुिार्इ सेिा प्रदान गदाइको सेिा

शुल्क र अन्य स्थानीय तहका सेिाग्राहीहरुिार्इ भिने सेिाशुल्कमा र्रक हुने गरी कायइविगिमा उल्िेख
िए बमोजजमको रकम नगर कायइपाभिकाको िैठकबाट तनणइय िए पश्चात िागू हुनेछ ।
२) उप वितनयम (१) बमोजजम सेिा शुल्क भिंदा सेिा उपयोग गने विरामी व्याजक्तको स्थायी ठे गानािार्इ
आिार मातननेछ ।

%= संचािक सलमनत: (१) एम्िुिेन्स सेिाको व्यबजस्थत उपयोग, संचािन, खटनपटन र व्यबस्थापनका

िागग पथरी शतनश्चरे नगरपाभिका प्रमुख प्रशासकीय अगिकृतको संयोजकत्िमा एक छुट्टै एम्िुिेन्स
संचािक सभमततको गठन गररनेछ ।

२) उप वितनयम (१) बमोजजम गठन हुने एम्िुिेन्स संचािक सभमततमा दे हाय बमोजजमका सदस्यहरु
रहनेछन ् ।
क) स्िास््य संयोजक ! जना
(ख) िेखापाि

– सदस्य

– सदस्य सगचि

३) उप वितनयम (२) को खण्र् (क) बमोजजम तोककएका संचािक सभमततका सदस्यहरुको पदाििी

सामान्यतया १ िषइको हुनेछ । नगरपाभिकाको बैठकिे महशुस गरे मा ती सदस्यहरुको कायइकाि थप गनइ
सक्नेछ । तर, यस खण्र् बमोजजम तोककएका कुनै पतन सदस्यिे िगातार २ बषइिन्दा बढी समय
संचािक सभमततमा रही काम गनइ पाउने छै न । एउटै सदस्यिार्इ म्याद थप गनुप
इ रे नगर कायइपाभिकाको
िैठकिे तनणइय गनुइ पनेछ ।

४) सभमततको कुनै सदस्यिे एम्िि
ु ेन्सको प्रिािकारी संचािन र व्यबस्थापनमा बािा पुग्ने गरी िा
नगरपाभिकाको दहत विपररत हुने गरी काम गरे को पार्एमा नगर कायइपाभिकाको बैठकिे त्यस्तो
सदस्यिाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

%_ संचािक सभमततको बैठक आिश्यकता अनस
ु ार संयोजकिे बोिाउने छ । सभमततका पदागिकारीहरुिे

एम्िुिेन्स संचािन कोषको रकममध्येबाट प्रतत बैठक रु १०००.– का दरिे माभसक बढीमा ! पटक

बैठकका िागग बैठक, ित्ता भिन पाउने छन ् । तर, एम्िुिेन्स संचािन कोषमा रकम निएको अिस्थामा
यस्तो ित्ता भिन पार्ने छै न ।

६ काम कतयव्र् र अधधकार : (१) एम्िुिेन्स संचािक सभमततको काम, कतइव्य र अगिकार दे हायका

बमोजजमको हुनेछ .
s_ नगरपाभिकाको बोर्इ बैठकिे तनणइय गरी कायाइन्ियनमा ल्याएको कायइविगि बमोजजम एम्िुिेन्सको
दै तनक खटनपटन गने,

v_ एम्िुिेन्स संचािन िएको पटक एककन गरी सो को अभििेख अध्यािगिक गरी राख्ने,

u_ तनणइय निएको कायइमा एम्िुिेन्सको प्रयोग िएको पार्एमा तत्काि एम्िुिेन्स कर्ताइ गनइ िगाउने,

घ_ तत्काि कर्ताइ गनइ अटे र गरे को अिस्थामा प्रहरी प्रशासनको सहयोग भिई एम्िुिेन्स कर्ताइ गराउने,

ª_ अनगिकृत प्रयोग िएको अििीको िागग संचािक सभमततिे उगचत जररिाना िगाई असूि उपर गरी
संचािन कोषमा जम्मा गने गराउने,

च_ कुनै व्याजक्त िा संस्थािे एम्िुिेन्स िार्ामा भिई संचािन गरे को अिस्थामा िार्ा बापतको रकम
असुि गरी कोषमा जम्मा गराउने,

छ) एम्िुिेन्स ममइत संिार गनुइ पने िनी अपरे टरिे ददएको तनबेदन उपर आिश्यक छानबबन गरी
स्िीकृततका िागग नगरपाभिका प्रमुख समि भसर्ाररश गने,

ज) एम्िुिेन्स संचािनमा खदटएका कमइचारीहरुको कायइसम्पादन िमता, एम्िुिेन्सको समुगचत रे खदे ख र
व्यबस्थापनमा तनजहरुिे खेिेको िूभमकाबारे नगरपाभिकाको कायाइियिाई सुझािहरु ददने,

झ) एम्िुिेन्सको प्रिािकारी व्यबस्थापन र संचािनका िागग आिश्यक दे खेका अन्य विषयहरुमा

नगरपाभिकाको कायाइिय र नगरपाभिकाको बोर्इिाई आिश्यक सुझािहरु ददने र प्राप्त तनदे शन अनुरुप
कायइ गने ।

२= एम्िुिेन्स संचािक सभमततका अन्य काम, कतइव्य र अगिकारहरु नगरपाभिकाको बोर्इ बैठकको तनणइय

बमोजजम हुनेछन ् ।
तर नगर कायइपाभिकाका सदस्यहरुको कायइकाि समाप्त िर्इ अको तनिाइचन निए सम्म िा अन्य
कारणिे ररक्त रहे को अिगिका िागग एम्िुिेन्सको संचािन प्रमुख प्रशासकीय अगिकृतिे तोककददए
िमोजजम हुनेछ ।

पररच्छे द तीि :
कमयचारी सम्बन्धी व्र्िस्था कमयचारीको निर्ुक्तत

:

&= कमयचारीको निर्ुक्तत: (१) एम्िुिेन्स संचािनका िागग एक जना चािक (हल्का सिारी चािक प्रथम
तह िा सो सरह) को

तनयुजक्त गररने छै न ।

एक जना कमइचारी करार सेिामा िनाइ गररने छ । एम्िुिेन्स चािक पदमा स्थायी

२_ उप वितनयम (१) बमोजजम कमइचारी िनाइका िागग आिश्यक शैक्षिक योग्यता, अनि
ु ि तथा अन्य
आिार तयार गने तथा कमइचारी तनयुजक्त सम्बन्िी सबै कायइ नगरपाभिकाको कायाइियिे प्रचभित
कानूनको ररत पुयाइर्इ गनेछ ।

*= kररश्रलमक तथा सेिाका शतयहरु : (१) एम्िुिेन्स चािकिे क्रमशः हल्का सिारी चािक प्रथम तहको
स्थानीय तहको कमइचारीिे पाए सरहको तिब पाउनेछ ।

२) एम्िि
ु ेन्स चािकिे उप वितनयम (१) बमोजजम पाउने तिब बाहे क एम्िुिेन्स संचािन िएको
अििीमा रात्रीकाभिन प्रतत दिप रु १०० का दरिे थप ित्ता पाउनेछ ।

३) एम्िुिेन्स चािकको तिब ित्ता तथा अन्य सुवििा एम्िुिेन्स संचािन कोषबाट व्यहोररने छ ।
यसका िागग नगरपाभिकाको कोषबाट कुनै रकम व्यहोररने छै न ।

(= आचरि

: (१) एम्िुिेन्स चािकिे दे हाय बमोजजमका आचरणहरुको पािना गनुइ पनेछ :

क) एम्िुिेन्स को उगचत तररकािे संचािन, रे खदे ख र संरिण गने,

ख) एम्िुिेन्स संचािन िएको अििी र खपत िएको र्न्िनको दै तनक रुपमा अभििेख राख्ने,

ग) एम्िुिेन्स संचािन गने तनणइय िएको स्थान बाहे क अन्यत्र एम्िुिेन्स उपयोग गदाइ सभमततको पूिइ
अनम
ु तत भिने,

घ) एम्िुिेन्स को तनयभमत सरसर्ाई, िुबिकेन्ट चेकअप तथा तनयभमत ममइत संिारका िागग समुगचत
ध्यान ददने,

ङ) एम्िि
इ ना तथा ितत उपर साििानी अपनाई
ु ेन्स संचािनको क्रममा हुन सक्ने संिावित दघ
ु ट
एम्िुिेन्स को सुरिा गने
च) एम्िुिेन्सको दघ
इ ना बीमा गराउने विषय तथा समयमा वप्रभमयम बुझाए नबुझाएको विषयमा
ु ट
नगरपाभिकाको आगथइक प्रशासन शाखामा समयमै जानकारी गराउने,

छ) एम्िुिेन्स संचिनमा िैजानु पूिइ एम्िुिेन्स संचािन शुल्क बुझाउने गरी तनकासा िएको अिस्थामा
शुल्क बापतको रकम नगरपाभिकामा दाखखिा िए निएको एककन गने,

ज) एम्िुिेन्स संचिनमा िैजानु पूिइ एम्िुिेन्सको अिस्था चेकजांच गरी सुरिा अिस्था एककन गने ।
असुरक्षित अिस्थामा एम्िुिेन्स संचािन नगने,
झ)

एम्िुिेन्स

संचािन सम्बन्िमा संचािक सभमतत

तनदे शनहरुको पािना गने ।

!)= अिकाश ददि सककिे

र

प्रमुख प्रशासकीय अगिकृतिेिे

ददएको

: (१) आफ्नो पदको जजम्मेिारी राम्ररी पुरा नगरे को अिस्थामा एम्िुिेन्स चािकिार्इ

सभमततको तनणइयबाट जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सककने छ ।

पररच्छे द चार :

ममयत संभार सम्बन्धी व्र्बस्था

!!=

सेिा शुल्क तथा इन्धिको व्र्बस्था : (१) नगरपाभिका िेत्रभित्रका नगरिासीहरुिे र नजजकका स्थानीय

तहका नागररकहरुिे एम्िुिेन्स
िाग्नेछ ।

िार्ामा प्रयोग गदाइ िाग्ने सेिाशुल्क सभमततिे तनिाइरण गरे िमोजजम

२) नगर कायइपाभिकािे गरे को तनणइय िमोजजम नगर िेत्रभित्रका ज्येष्ठ नागररकका िागग एम्िुिेन्स प्रयोग हुँदा
िाग्ने खचइ नगरपाभिकािे व्यहोनेछ ।

३) उप वितनयम (१) बमोजजम को शेिाशुल्कबाट नगरपाभिकािे एम्िुिेन्सको ममइत संिार, फ्युि िुबिकेन,
अपरे टरको तिब ित्ता, आददको व्यबस्था गनेछ ।

!२. एम्िुिेन्स संचािि कोष : (१) एम्िुिेन्सको तनयभमत ममइt संिार तथा कमइचारीहरुको तिब ित्ताको

व्यबस्था गरी एम्िुिेन्सको तनयभमत संचािनिाई सुतनजश्चत गनइ छुट्टै एक एम्िुिेन्स संचािन कोष खर्ा
गररनेछ ।

(२) उप वितनयम (१) बमोजजम खर्ा गररने एम्िुिेन्स संचािन कोषमा दे हायबमोजजमको रकम समेत जम्मा
गररनेछ :

क) सेिा उपिोग गने व्यजक्त िा संघ संस्थाबाट प्राप्त शेिाशुल्क बापतको रकम,
ख) िार्ामा प्रयोग गनइ ददएको अिस्थामा िार्ा बापत प्राप्त रकम,

ग) नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार िा नगरपाभिकाबाट एम्िुिेन्स संचािनका िागग प्राप्त रकम,
घ) अन्य दात ृ तनकायबाट प्राप्त अन्य कुनै अनद
ु न तथा सहयोग रकम, आदद ।

!#= कोषको संचािि र उपर्ोग : (१) एम्िुिेन्स संचािन कोष प्रमुख प्रशासकीय अगिकृत िा तनजिे तोकेको
अगिकृत / िेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट संचािन गररनेछ।

२) एम्िुिेन्स संचािन कोषमा जम्मा िएको रकम एम्िुिेन्स को तनयभमत ममइत संिार, कमइचारीहरुको तिब
ित्ता तथा संचािक सभमततको बैठक ित्ताका िागग खचइ गररने छ ।

पररच्छे द पााँच :
विविध

१४. िेखा र िेखा पररिि : (१) एम्िुिेन्स संचािन कोषको आम्दानी र खचइको िेखा आगथइक प्रशासन ऐन तथा
२)

तनयमाििी अनुरुप राखखनेछ ।
एम्िुिेन्स

संचािन

कोषको

आम्दानी

र

खचइको

दहसाि

िेखापररिणबाट ;fििसािी रुपमा िेखापररिण गराईनेछ ।

महािेखा

पररिकको

कायाइियबाट

खदटने

१५. विबादको समाधाि : (१) एम्िुिेन्स संचािन गरी सेिा प्रदान गने सन्दिइमा कुनै वििाद उत्पन्न िएमा
एम्िुिेन्स संचािक सभमततिे सम्बजन्ित पिहरुसंग छिर्ि गरी समािान गनेछ ।

२) एम्िुिेन्स संचािक सभमततिे समािान गनइ नसकेको विबादहरु नगरपाभिका बोर्इको तनणइयबाट समािान
गररनेछ ।

१६. भाडामा ददि सककिे : (१) नगरपाभिकािे एम्िि
ु ेन्स संचािन गनइ नसक्ने अिस्था िर्इ कुनै व्यजक्त िा
संस्था मार्इत एम्िुिेन्स संचािन गनइ उपयुक्त दे खखएमा एम्िुिेन्स संचािक सभमततिे भसर्ाररश गरे को
अिस्थामा नगर कायइपाभिकाको बोर्इ बैठकिे तनणइय गरी एम्िुिेन्स िार्ामा प्रयोग गनइ ददन सककनेछ ।

२) नगर कायइपाभिकाको बोर्इ बैठकिे आिश्यक दे खेमा संचािक सभमततको भसर्ाररस निएपतन एम्िुिेन्स िार्ामा
ददन सक्नेछ ।

३) उप वितनयम (१) बमोजजम एम्िि
ु ेन्स िार्ामा ददंदा प्रतत ददन िा मदहनाको िार्ा दर तथा अन्य शतइहरु

नगरपाभिकाका] बोर्इिे तनिाइरण गररददए बमोजजम हुनेछ ।
१७. कार्यविधीमा संशोधि : यस कायइवििीमा आिश्यक संशोिन िा थपघट गनुइ परे मा नगरकायइपाभिकाको बोर्इ
बैठकि] तनणइय गरी थपघट िा संशोिन गनइ सक्नेछ ।

१८. अन्र् आिश्र्क कुराहरु

: एम्िुिेन्स प्रयोग शुल्क संचािक सभमततिे तयार गरी नगर कायइपाभिकाको

िैठकबाट स्िीकृत िएपतछ िागु गररनेछ । यस्तो शुल्क तनिाइरण निएसम्मका िागग चिन चल्तीको िार्ा
दरिार्इ नै प्रयोगमा ल्यार्नेछ ।

१९. प्रचलित कािुि बमोक्िम हुिे : यस कायइवििीमा िेखखएका कुराहरुको हकमा यसै बमोजजम र निेखखएका
कुराहरुको हकमा प्रचभित कानन
ू बमोजजम हुनेछ ।

cg';"rL ! M
PDj'n]G; ;+rfng clen]v
ky/L zlgZr/] gu/kflnsf
df]/ª
ldlt

/]s8{ /fVg] M
ck/]6/

;+rfng ePsf] ;do
==== ah] b]lv
=== ah] ;Dd

?h' ug]{ M

k|zf;g zfvf

;]jfu|fxLsf] gfd

k|dfl0ft ug]{ M

स्िास््य संयोजक

s}lkmot

:jLs[t ug]{ M
k|d'v k|zf;sLo clws[t

cg';"rL @
PDj'n]G; ddt{ ;+ef/ ;DjGwL clen]v
ky/L zlgZr/] gu/kflnsf
df]/ª
ldlt

/]s8{ /fVg] M
lhG;L k|d'v

ddt{ vr{sf] ljj/0f
;fdfg
Hofnf
n'la|s]G6;

k|dfl0ft ug]{ M
:jf:Yo ;+of]hs

hDdf vr{

ddt{ sDkgL

s}lkmot

:jLs[t ug]{ M
k|d'v k|zf;sLo clws[t

अिुसूची ३
भाडामा लििेददिे सम्झौता पत्र
पथरी शतनश्चरे नगरपाभिका (जसिाई पतछ प्रथम पि ितनने tछ) र ......... बस्ने श्री...........============यस पतछ दोस्रो पि
ितनने छ) बीच मोरङ्ग जजल्िा ................. न पा िर्ा नं......... मा............एम्िुिेन्स सेिा प्रदान गने प्रयोजनका िागग
एम्िुिेन्स िार्ामा ददने भिने सम्बन्िमा तनम्न अनुसारको शतइहरु दि
ु ै पििे पूणइ रुपमा पािना गनइ मञ्जर िई यो सम्झौता
पत्रमा सहीछाप गरी भियौ ददयौ ।

zt{x?
!= एम्िुिेन्स िार्ामा भिने (दोस्रो पिका) श्री...============================ िे एम्िुिेन्स िार्ामा भिदा एम्िुिेन्स संचािनमा आएपतछ
प्रततददन रु ================== का दरिे प्रथम पििाई िार्ा ततने गरी िार्ामा प्रयोग गनइ पनेछ ।

@= यो सम्झौता भमतत २०&............ गते दे खख @)&............ गते सम्म िागु हुने छ ।
३= सम्झौताको अिगि िन्दा बढी समय एम्िुिेन्स प्रयोग गनुइ परे मा दोस्रो पििे प्रथम पििाई तनिेदन ददई अनुरोि
गरे मा थप समयमा पतन सम्झौता गरी प्रयोग गनइ सकक

ने छ ।
$= दोश्रो पििे एम्िुिेन्स िार्ामा भिनु पूिइ िार्ामा भिएको अििीको सम्पूणइ रकम नगरपाभिकाको कायाइिय पथरी
मोरङ्गमा िरौटी स्िरुप जम्मा गनुइ पने छ ।

^= दोश्रो पििे

एम्िुिेन्स संचािनमा ल्याउने सम्झौता अिगििर अपरे टरिाई बस्ने बासको व्यिस्था गररददनुपनेछ।

७= एम्िुिेन्स संचािन अिगिमा एम्िुिेन्सको ममइत तथा सभिइभसङ्ग दोश्रो पििे नै गनेछ ।
*= यो सम्झौता सम्पन्न िै एम्िुिेन्स दास्रो पििे जजम्मा भिर्सकेपतछ कायाइियमा कर्ताइ नबुझाउँ दा सम्म सो को पूणइ
जजम्मेिारी दोश्रो पििे नै भिनु पनेछ ।

१०= यो सम्झौता गरी तोककएको अिगिका िागग िगगएको एम्िुिेन्स समय समाप्त िएपतछ नबुझाएमा दोश्रो पििे िार्ा
बाहे क दै तनक रु ===================== का दरिे प्रथम पििाई थप हजाइना ततनुइ पने छ ।

११= एम्िुिेन्स प्रयोग गरे बापत कुनै सरकारी कर ततनुइ पने िएमा परे मा दोश्रो पििे नै ततनुइ पनेछ ।

भाडामा लििे व्र्क्तत/संस्थाको तर्यबाट

कार्ायिर्को तर्यबाट

नाम :

नामM

ठे गाना :

पद :

दस्तखत :

दस्तखत :
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