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मधुसकोट नगरपाधलका 
स्थानीर्  राजपत्र 

खण्ड : ६                    संख्र्ा : ३         पौष ०४, २०७९          

भाग- २ 

मधुसकोट नगरपाधलका 
नगर कार्यपाधलकाको कार्ायलर्, रुकुम पश् चमको 

सूचना 
एम्बलेुन्स सेवा संचालन सम्वन्धी कार्यववधध, २०७९ 

 

प्रस्तावनााः नगरपाधलका क्षेत्रमा एम्वलेुन्स सेवाको माध्र्मवाट ववपन्न 
वगय, असहार्, गभयवती मवहला, बालबालीका, न्रू्न आर् भएका तथा 
स्वास््र् सेवाको मूल प्रवाहवाट पछाडी परेका नागरीकहरुलाई 
स्वास््र् सम्वन्धी अधधकारका बारेमा चेतनशील बनाउदै नागरीकका 
आवाज एवं मागलाई सम्वोधन गदै सेवा प्रवाहलाई समावेशी, 
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उत्तरदार्ी  एवं जवाफदेही बनाउन एम्बलेुन्स सेवाको कार्यलाई 
व्र्वश्स्थत गनय आवर्क भएकोले मधुसकोट नगरपाधलकाले स्थानीर् 
सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा  २ ले 
ददएको अधधकार प्रर्ोग गरी एम्बलेुन्स सेवा संचालन सम्वन्धी 
कार्यववधध तर्ार गरी नगरकार्यपाधलकाको धमधत २०७९।०८।२१ 
गतेको बैठकवाट र्ो कार्यववधध स्वीकृत गरी लाग ुगरेको छ । 

 

 

पररच्छेद- १ 

प्रारश्म्भक 

 

1= संश्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः 
(क) र्ो कार्यववधधको नाम “एम्बलेुन्स सेवा संचालन सम्वन्धी 

कार्यववधध, २०७९” रहेको छ । 

(ख) र्ो कार्यववधध नगर कार्यपाधलकाले स्वीकृत गरेको 
धमधतबाट प्रारम्भ हनुेछ । 

2= पररभाषााः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स 
कार्यववधधमााः- 

(क) “एम्बलेुन्स ” भन्नाले धबरामी ओसाने श्स्वकृधत प्राप्त 
गरेको वाहन सम्झन ुपछय  
(ख) “एम्बलेुन्स जनशश्ि” भन्नाले एम्बलेुन्समा उपश्स्थत रहन े

स्वास््र्कमी र चालक सम्झन ुपछय । 



एम्बलेुन्स सेवा संचालन सम्वन्धी कार्यववधध, २०७९ 

3 
 

(ग) “चालक” भन्नाले एम्बलेुन्स चलाउने चालक सम्झन ु
पछय। 

(घ) “नगरपाधलका” भन्नाले मधुसकोट नगरपाधलकालाई सम्झन ु
पछय । 

(ङ) “प्रमखु” भन्नाले मधुसकोट नगरपाधलकाको नगर 
कार्यपाधलका प्रमखुलाई सम्झन ुपछय । 

(च) “उपप्रमखु” भन्नाले मधुसकोट नगरपाधलकाको नगर 
कार्यपाधलका उपप्रमखुलाई सम्झन ुपछय 

(छ) "श्चवकत्सक"  भन्नाले  प्रचधलत  काननु  बमोश्जम  स्वास््र् 
सेवा प्रदान गने सम्बश्न्धत पररषद् वाट  अनमुधत प्राप्त  

व्र्श्ि  सम्झन ु पदयछ । 

(ज) "ऐन "  भन्नाले  मधुसकोट नगरपाधलकाको स्वास््र् ऐन 
२०७७ लाई जनाउनेछ । 

(झ)“ववरामी” रोग लगाउने वकटाणकुो प्रबेश गरी वा नगरी  
शारीररक ता मानधसक अस्वस्थताको कारण स्वास््र् 
संस्थामा गई उपचार गनुयपने  र दघुयटना तथा प्राकृधतक 
प्रकोपका कारण घाउचोट लाधग स्वास््र् संस्थामा 
धनर्धमत तथा आकश्स्मक उपचार गनुयपने व्र्श्िलाई 
सम्झन ुपनेछ । 
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 (ञ) “सेवा शलु्क” भन्नाले एम्बलेुन्स प्रर्ोग गरेबापत 
सेवाग्राहीले बझुाउन ु पनेगरी नगरपाधलकाले तोकेको 
शलु्क सम्झन ुपछय । 

(ट) “सधमधत” भन्नाले दफा ३ बमोश्जम गदठत एम्बलेुन्स सेवा 
व्र्वस्थापन तथा अनगुमन सधमधत सम्झन ुपछय । 

(ठ) "सदस्र्" भन् नाले एम्बलेुन्स सेवा सन्चालन सधमधतका 
सदस्र् सम्झन ुपछय  र सो शव्दले सधमधतको सर्ोजक 
समेतलाई जनाउदछ । 

(ड) “सेवा” भन्नाले एम्बलेुन्सले धबरामीलाई ददने सम्पणुय सेवा 
सम्झन ुपछय । 

(ढ) "नगर प्रमखु" भन्नाले मधुसकोट नगरपाधलकाको नगर 
प्रमखुलाई सम्झन ुपछय । 

(ण) "एम्बलेुन्स सेवा कोष" भन्नाले नगरपाधलकाद्धारा 
संचालीत एम्बलेुन्स सेवाकोष सम्झन ुपछय । 

(त) "स्थानीर् सेवा प्रदार्क" भन्नाले नगरपालीका क्षेत्रमा 
रहेका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था वा सम्झौता 
गरी सेवा संचालन गने सहर्ोगी संस्थालाई सम्झन ु
पछय।  

(थ) "एका घरपररवारको सदस्र्" भन्नाले, आमा, बाब,ु  दाज,ु 
भाई, छोरा, छोरी सम्झन ुपनेछ । 
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(द) "अधत ववपन्न" भन्नाले आफनो खेतवारीवाट उत्पादन 
भएको अन्नवाली तथा फलफूल  खेतीवाट उत्पादन 
भएको आम्दानीको स्रोतबाट वावषयक रुपमा तीन मवहना 
भन्दा कम समर् खान पगु्ने घरपररवारका व्र्श्िलाई 
सम्झन ुपनेछ । 

(ध)"रोजगार" भन्नाले  राज्र्को सरकारी धनकार्, गैरसरकारी 
संस्था तथा उद्योग प्रधतष्ठानमा माधसक पाररश्रधमक पाउने 
गरी रोजगार प्राप्त व्र्श्िलाई सम्झन ुपनेछ । 

 

3= कार्यववधधको उद्धेर्ाः 
(क) नगरपाधलकाद्धारा संचालीत एम्बलेुन्स सेवालाई व्र्वस्थीत 

गने । 

(ख) ववपन् न वगयका नागररकहरुको  स्वास््र् सेवामा सहज 
पहुंच अधभववृद्ध गराई नागररकको स्वास््र् सम्वन्धी 
जीवन स्तर माधथ उठाउने ।  

(ग) नगरपाधलका क्षेत्रमा संचालन गरीने एम्बलेुन्स सेवा 
कार्यको प्रर्ोगमा एक रुपता ल्र्ाउने । 

(घ) एम्वलेुन्स सेवा पररचालनको क्षेत्रमा साझा अवधारणा 
बनाउने । 

(ङ) साववकमा एम्वलेुन्स सेवा संचालन गरेका संस्थालाई 
व्र्वश्स्थत बनाउने । 
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(च) स्थानीर् स्तरमा संचालन भएका र हनुे एम्बलेुन्स सेवाको 
ववकास र स्तर उन् नती गने । 

(छ) एम्बलेुन्स सेवावाट नागररकहरुको वीचमा आपसी सदभाव 
मेलधमलाप र सहर्ोगवाट एम्बलेुन्स सेवा प्रदान गरी 
स्वास््र् सम्वन्धी समस्र्ाहरु समाधान गनय सक्षम गराई 
समाजमा सवहष्णतुा कार्म गने ।  

 

 

पररच्छेद-  २ 

एम्बलेुन्स सेवा संचालन कोष पररचालन प्रविर्ा सम्वन्धी व्र्वस्था 
 

4= एम्बलेुन्स सेवा कोष संचालन पररचालन प्रविर्ााः 
(क) एम्बलेुन्स सेवा कोष नगरपाधलकाको आफ्नो कोष 

भएकाले हरेक वडाका वस्तीहरुमा सेवा प्रवाह गरी 
नगरमा बसोवास गने नागरीकहरुलाई स्वास््र् सेवामा 
सहज पहुुँच अधभववृद्ध गराइनेछ । 

(ख) एम्बलेुन्स सेवा कोषको प्रविर्ालाई प्रचलीत लेखा 
प्रणालीको आधारमा लेखा राश्खने छ । 

 

5= एम्बलेुन्स सेवा व्र्वस्थापन सधमधताः  
एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालनको व्र्वस्थापन गनय देहार्को 
पदाधधकारीहरु रहेको एक नगर एम्बलेुन्स सेवा व्र्वस्थापन 
तथा सधमधत रहनेछ । 
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(क) नगर प्रमखु        संर्ोजक 

(ख) नगर उप प्रमखु        सदस्र् 

(ग) सामाश्जक ववकास सधमधतको संर्ोजक      सदस्र् 
(घ) प्रमखु प्रशासवकर् अधधकृत      सदस्र् 

(ङ) नगर कार्यपाधलकाका सदस्र्  
(मवहला १÷ दधलत १ ÷परुुष १ )     सदस्र् 

(च) नीश्ज क्षेत्रवाट एम्बलेुन्स संचालीत  
संस्थाको प्रधतधनधध १ जना      सदस्र् 

(छ) नगरसभाका मवहला सदस्र् मध्रे्वाट १ जना सदस्र् 

(ज) नगरपाधलकाको स्वास््र् शाखा प्रमखु  सदस्र् सश्चव 

 

6= एम्बलेुन्स सेवा संचालन व्र्वस्थापन तथा पररचालन सधमधतको 
काम, कतयव्र् र अधधकाराः एम्बलेुन्स सेवा संचालन व्र्वस्थापन 
तथा पररचालन सधमधतको काम, कतयव्र् र अधधकार देहार् 
बमोश्जम हनुेछ । 

(१) एम्बलेुन्स सेवा संचालन व्र्वस्थापन तथा पररचालन 
सधमधतको समन्र्मा नगर क्षेत्रमा नगरपाधलका वा अन्र् 
धनकार्द्बारा सचालीत एम्बलेुन्स सेवा सम्बन्धी 
कार्यिमहरुको धनर्धमत रुपमा अनगुमन गने सझुाव ददने 
तथा एम्बलेुन्स सेवा पररचालनसंग सम्वश्न्धत स्थानीर् 
स्तरका नीधत धनर्महरुको तजुयमा गरी कार्ायन्वर्न गने 
गराउने । 
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(२) नगरपाधलका धभत्र बसोवास गने अधत ववपन् न 
घरपररवारका सदस्र् जसको एकाघरका कुनै पधन सदस्र् 
रोजगारमा नभएको सदस्र् दाङ्ग, नपेालगन्ज र सखेुत 
स्वास््र् संस्थासम्म परुर्ाउदा लाग्ने एम्बलेुन्स भाडा 
धनशलु्क उपलव्ध गराउन धसफाररस गने । 

(३) एम्बलेुन्स सेवा पररचालन कार्ायन्वन सम्वन्धी धनणयर् गने 
र सो अनसुार काम भए नभएको अनगुमन गने र सो 
अनसुार काम नगरेको पाइएमा सम्वश्न्धत पक्षलाई 
कार्यिम संचालन गनय सझुाव ददने वा सचेत गराउने । 

(४) नगरपाधलका संचालन भएका वा भववष्र्मा हनु ेएम्बलेुन्स 
सेवाको अनगुमन तथा मलु्र्ाकन धनर्धमत रुपमा गने । 

(५) नगरपाधलकाको एम्बलेुन्स सेवा कोषमा आवर्क पने 
स्रोतको व्र्स्थापन गने । 

(६) एम्बलेुन्स सेवा सम्बन्धी प्रधतवेदन प्रविर्ागत रुपमा 
सधमधतमा पेश गने । 

(७) एम्बलेुन्स सेवा सम्वन्धमा भए गरेका कामको अनगुमन 
र मलु्र्ांकन नगरपाधलकाको धनदेशनमा एम्बलेुन्स सेवा 
संचालन तथा व्र्वस्थापन पररचालन समधसधतले गने छ र 
त्र्सको प्रधतवेदन माधसक रुपमा नगरपाधलकामा बझुाउन ु
पनेछ । 
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(८) समर् समर्मा नगर पाधलकाले ददएको धनदेशनको पालना 
गने । 

(९) तोवकएको अन्र् कार्य गने । 

 

 

पररच्छेद- ३ 

एम्बलेुन्स सेवा कोषको सश्चवालर् स्थान 

7=  एम्बलेुन्स सेवा कोषको स्थापनााः  
(१) मसुीकोट नगरपाधलकामा स्थानीर् तह ववववध कोष 

खाता अन्तगयत एम्बलेुन्स सेवा कोष नामको एक कोष 
स्थापना गररनेछ ।   

(२) र्स कोषमा देहार् बमोश्जमका रकमहरु जम्मा हनुेछाः  
(क) नगरपाधलकाबाट कोषलाई अनदुान स्वरुप प्राप्त 
रकम,  

(ख) कुनै व्र्श्ि वा संस्था वा धनकार्द्धारा कोषलाई 
प्राप्त हनुे सहर्ोग वा अनदुान रकम,  

(ग) नगरपाधलकाद्धारा संचालीत एम्बलेुन्स भाडामा ददए 
बाफत प्राप्त हनुे रकम,  

(घ) प्रदेश तथा संघीर् सरकारवाट प्राप्त हनुे रकम,  

(ङ) वैदेश्शक सरकार, व्र्श्ि वा धनकार्बाट प्राप्त हनु े
सहर्ोग रकम । तर, र्स्तो सहर्ोग प्राप्त गनुय 
अश्घ नेपाल सरकारको पूवय स्वीकृती धलन ुपदयछ।  
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(च) कोषको रकम ऋण लगानी गरी त्र्सबाट प्राप्त 
साुँवा तथा ब्र्ाज रकम,  

(३) कोषका जम्मा भएको रकम बैंकमा “स्थानीर् तह 
ववववध कोष खाता खोली एम्बलेुन्स सेवा कोष” नामक 
सहार्क खाता बनाई आधथयक कारोबार सञ्चालन गनुय 
पदयछ ।   

 

8= एम्बलेुन्स सेवा कोषको सश्चवालर्ाः 
एम्बलेुन्स सेवा कोषको सश्चवालर् नगरकार्यपाधलकाको 
कार्ायलर् भवन धभत्र वा कार्यपाधलकाले तोकेको स्थानमा 
हनुेछ र र्सको काम कारवाहीमा कोषको छुटै्ट छाप हनुेछ। 

 

9= कोषको लेखा व्र्वस्था 
(क) कोषको सम्पूणय खाताहरु प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृत, 

लेखा प्रमखु र एम्बलेुन्स सेवा संचालन तथा 
व्र्वस्थापन पररचालन सधमधतको सदस्र् सश्चव वीच 
रहने छ । 

(ख) एम्बलेुन्स सेवा कोष सधमधतको माग अनसुार लगानी 
गररनेछ । 

(ग) एम्बलेुन्स सेवा ववकास कोषमा तपश्शल अनसुारका 
खाताहरु रहनेछ । 

१ संचालन खाता 
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२ ऋणपुंजी खाता 
३ कार्यिम खाता 

(घ) एम्बलेुन्स सेवा संचालन तथा व्र्वस्थापन पररचालन 
कोषको  लेखा व्र्वस्थापन तथा आधथयक कारोवारको 
लेखा नेपाल सरकारको लेखा प्रणाली अनसुार हनुेछ । 

 

(ङ) एम्बलेुन्स सेवाको सम्पूणय कोषको रेखदेख र लेखा 
व्र्वस्थापन साथै सम्पूणय काम सदस्र् सश्चववाट हनुेछ। 

 

 

पररच्छेद- ४ 

एम्बलेुन्स सेवा, सवुवधा तथा शलु्क सम्वन्धी व्र्वस्था 
 

10= एम्बलेुन्स सेवा, सवुवधा तथा शलु्क सम्वन्धी व्र्वस्थााः 
(क) मधुसकोट नगरपाधलका धभत्र बसोवास गने अधत ववपन् न 

घरपररवारका सदस्र् जसका एकाघरका पररवारका कुनै 
पधन सदस्र् रोजगारमा संलग्न नभएका नागरीकहरु 
गंभीर प्रकृधतको ववरामी भै श्जल्लामा उपचार हनु नसकी 
श्जल्ला श्स्थत सरकारी अस्पतालको रेफरमा दाङ्ग, 
नेपालगन्ज र सखेुत सम्म परुर्ाउदा लाग्ने एम्बलेुन्स 
भाडा धनशलु्क हनुेछ। 

(ख) प्राकृधतक प्रकोप, कुनै पनी प्रकारको दघुयटनामा परेको 
व्र्श्ि, तत्काल सतु्केरी हनुे अवस्थाका मवहला, 
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माधनसक रोगी तथा वेवारीसे माधनसलाई एम्बलेुन्स सेवा 
ददन ुपने अवस्था भएमा धनशलु्क सेवा ददइने छ । 

 (ग) उपरोि सेवा बाहेक अन्र् सेवाग्राहीको हकमा 
नगरपाधलका क्षेत्र धभत्र, श्जल्ला भरी तथा श्जल्ला बाहीर 
एम्बलेुन्स सेवा शलु्क तथा अन्र् व्र्वस्था नगर 
कार्यपाधलकाले तोके बमोश्जमको सेवा शलु्क लाग्नेछ । 

(घ) सेवा शलु्क तथा अन् र् व्र्स्था सम्वन्धमा मधुसकोट 
नगरपाधलकाले समर् समर्मा सूचना प्रकाश्शत गनय 
सक्नेछ । 

11= धनशलु्क एम्बलेुन्स सेवा, सवुवधा धलदा अपनाउन ुपने प्रविर्ाहरु : 
(क) धनवेदन 

(ख) ववरामीको नगरपाधलका क्षेत्र धभत्र स्थार्ी बसोवास गरेको 
पवहचाहन खलु्ने कागजात 

(घ) श्जल्ला अस्पतालको रेफर कागज । 

(ङ) ववपन् न तथा एकाघरपररवारको सदस्र् अस्थार्ी वा स्थार्ी 
कारार नेपाल सरकारको तथा कुनै सावयजनीक संघ 
संस्थामा रोजगारमा नभएको भनी सम्वन्धीत वडा 
कार्ायलर्को धसफाररस पत्र । 

(च) मेरो आधथयक अवस्था र्ो हो तथा मेरो घरपररवारका 
सदस्र् कुनै रोजगारीमा छैन भनी  अनसूुची २ 
बमोश्जकको स्वघोषणापत्र पेश गनुयपनेछ। 
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(छ) र्ी माधथका बदुाहरु उल्घन गरेर धसफाररस गरेमा 
धनजको सेवामा प्रर्ोग भएको रकम धसफाररकतायवाट 
असलु उपर गररनेछ । 

12= कोषको लेखा पररक्षणाः 
(१) एम्बलेुन्स सेवा संचालन तथा व्र्वस्थापन सम्वन्धी 

लेखाको अश्न्तम लेखा पररक्षण महालेखा पररक्षकवाट 
हनुेछ ।  

(२) लेखा पररक्षण गराउने श्जम्मेवारी एम्बलेुन्स सेवा संचालन 
तथा व्र्वस्थापन पररचालन सधमधतको हनुेछ । 

13= वाधा अडकाउ फुकाउ पररमाजयन संशोधन र खारेजी सम्बन्धी 
व्र्वस्थााः 
(१) र्स कार्यववधधमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा नगर 

कार्यपाधलकाले धनणयर् गरी फुकाउन सक्नेछ । 

(२) र्स कार्यववधधलाई आवर्कता अनसुार नगर 
कार्यपाधलकाले धनणयर् गरी पररमाजयन तथा संशोधन गनय 
सक्नेछ । 

(३) र्स अश्घ एम्बलेुन्स सेवा संचालन सम्बन्धमा भए गरेका 
काम कारवावह सम्बन्धी व्र्वस्था र्सै कार्यववधध 
अनसुार भए गरेको माधननेछ । 
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अनसूुची -१ 

धमधताः ............. 
श्रीमान प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृत ज्रू् 

मधुसकोट नगरपाधलका रुकुम, पश् चम  
 

  ववषर्ाः धनशलु्क एम्बलेुन्स सेवा उपलव्ध गराई पाउुँ । 

 

 उपरोि ववषर्मा मधुसकोट नगरपाधलका वडा नं .. .. को.. .. 
.. .. .. ..टोलमा बस्ने म धनवेदकको आधथयक अवस्था अधत ववपन् न 
हनुकुा साथै घरपररवारका कुनै पधन सदस्र् रोजगारमा संलग्न नभएका 
कारण आधथयक अवस्था अत्र्न्त कम्जोर रहेकोले गंभीर रुपमा ववरामी 
भै श्जल्ला बावहर उचार गनय जान ुपने भएकोले .. .. .. .. श्जल्लाको 
.. .. .. ..  स्वास््र् संस्थासम्म परुर्ाउदा लाग्ने एम्बलेुन्स भाडा 
धनशलु्क रुपमा उपलव्ध गराई पाउुँ भनी आवर्क कागजातहरु र्सै 
धनवेदनसाथ संलग्न राखी र्ो धनवेदन  पेश गदयछु । 

संलग्न कागजातहरुाः 
क. नगरपाधलका क्षेत्र धभत्र स्थार्ी बसोवास गरेको पवहचाहन खलु्ने 
कागजात । 

ख. अस्पतालको रेफर कागज । 

ग. ववपन् न पररवार धभत्र पछय भनी सम्वन्धीत वडा कार्ायलर्को 
धसफाररस पत्र । 
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घ. मेरो आधथयक अवस्था र्ो हो तथा मेरो घरपररवारका सदस्र् कुनै 
रोजगारीमा छैन 

   भनी गररएको स्व घोषणापत्र । 

 

         
 धनवेदक 

  हस्ताक्षराः 
   नामाः 

  ठेगानााः 
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अनसूुची -२ 

(दफा ११ को (च) सुँग सम्बश्न्धत) 
स्वघोषणापत्र 

धमधत: 
 

प्रस्ततु ववषर्मा रुकुम पश् चम श्जल्ला मधुसकोट नगरपाधलका वडा नं. 
...................को ................ टोलमा बस्ने ..................... को 
श्रीमान/श्रीमधत/छोरा/छोरी म ................... अधत ववपन् न 
घरपररवारमा प्रदयछु साथै मेरो र मेरा एकाघरका पररवारका कुनै पधन 
सदस्र् रोजगारमा संलग्न नभएको व्र्होरा स्वघोषणा गदयछु । 
स्वघोषणा गररएको व्र्होरा साुँचो हो झठु्ठा ठहरे कानून बमोश्जम 
सहुुँला बझुाउुँला ।        
            घोषणाकताय 
        हस्ताक्षर : 
           नाम : 
         ठेगाना : 
           सम्पकय  नं. : 

 

आज्ञाले, 
ववनाराम खडका  

धन. प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृत 


