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कार्यपालिका लिर्यर् लिल िः२०७९/०९/२६ 

बारबर्दयर्ा िगरपालिकाको  लिश᭨ुल्क/सहलुिर्  दरिा एम्बिेुन्स सेवा संचािि 

सम्बन्धी कार्यववलध-२०७९ 
प्रस् ाविा: 
िा  ृितृ्रू् दर उच्च गराउिे  ीि वििाई िध्रे्को प्रिखु कारर् र्ा ार्ा को साधि सिर्िै उपिब्ध 
िहिु ुअर्ाय  आलर्यक सिस्र्ाको कारर्िे र्ा ार्ा को व्र्वस्र्ा गिय िसकी गर्ायवस्र्ा, सतु्केरी र 
प्रसव अवस्र्ाको जविि ाका िालग प्रषेर् गिय र स्वास््र् संस्र्ािा प्रसलु  िर्ई घरिै जोखखिपूर्य 
प्रसलु  हिुे बाध्र् ािाई अन्त्र् गिय, िगर लर्त्रका िवहिाहरुिाई सिर्िै िा  ृस्वास््र् सेवा उपिब्ध 
गराई सम्र्ावव  िा िृतृ्रू्को जोखखि कि गरर संस्र्ाग  सरुखि  प्रसलु  सेवािाई प्रोत्साहि गिय 
आवश्र्क देखखन्छ। िगरलर्त्रका गर्यवल   र्ा सतु्केरी िवहिाहरुिाई लि:शलु्क एम्विेुन्स सेवा 
उपिब्ध गराउि प्रसलु  केन्र  (स्वास््र् संस्र्ा/अस्प ाि) सम्ि जााँदा/आउदा िाग्िे र्ा ार्ा  
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खचयको एक वफय  रकि िगरिे उपिब्ध गराउिे उदे्दश्र्िे प्रविर्ाग  व्र्वस्र्ा गिय वान्छलिर् 
देखखएकोिे स्र्ािीर् सरकार संचािि ऐि २०७४ के दफा १०२ को उपदफा २ र बारबर्दयर्ा 
िगर स्वास््र् ऐि २०७६ के दफा ५८ को उपदफा २ िे र्दएको अलधकार प्रर्ोग गरी बारबर्दयर्ा 
िगरपालिका िगर कार्यपालिकाको बैठकबाि स्वीकृ  गरर र्ो कार्यववधी जारी गररएको छ । 

पररच्छेद–१ 

संखिप्त िाि र प्रारम्र् 

१.1 संखिप्त िाि: 

र्ो कार्यववलधको िाि : "प्रसलु  सेवा लिि िगरपालिका लर्त्र वा बावहर प्रसलु  गहृिा जाि 

प्रोत्साहिका िालग एक वफय  लि:शलु्क एम्बिेुन्स सेवा संचािि कार्यववधी २०७९" रहेको 

छ।  

1.2 प्रारम्र्: बारबर्दयर्ा िगरपालिका िगर कार्यपालिकाको वैठकबाि स्वीकृ  र्एको लिल  देखख 
र्ो कार्यववधी िागू हिुेछ । 

२. पररर्ाषा: 
२.१ “कार्यपालिका” र्न्नािे बारबर्दयर्ा िगरपालिका, िगर कार्यपालिकािाई जिाउिे छ । 

२.२ "ऐि" र्न्नािे स्र्ालिर् सरकार संचािि ऐि २०७४ िाई जिाउाँदछ ।  

२.३ "प्रसलु  केन्र (Birthing Centre)"  र्न्नािे बारबर्दयर्ा िगरपालिका लर्त्रका वा िगरबावहरका 
िान्र् ाप्राप्त स्वास््र् संस्र्ा र सरुखि  िा तृ्व सेवाका जविि केश प्रषेर् गररिे िान्र् ाप्राप्त 
अस्प ाििाई जिाउिे छ। 

२.४ "गर्य᭨व ी  र्ा सतु्केरी" र्न्नािे िगरपालिका िेत्र लर्त्र बसोबास गिे सम्पूर्य गर्वय ी  र्ा 
सतु्केरी िवहिाहरूिाई जिाउिेछ । 

२.५ "एम्बिेुन्स सेवा" र्न्नािे सरुखि  िा तृ्व सेवाका िालग आवश्र्क ा अिसुार प्रर्ोग हिुे 
सवारीसाधििाई स᭥िझ्िपुदयछ ।  

२.६ "स्वास््र् शाखा" र्न्नािे बारबर्दयर्ा िगरपालिका िगर स्वास््र् शाखािाई जिाउिे छ । 

२.७. "स्वास््र् संस्र्ा" र्न्नािे बारबर्दयर्ा िगरपालिकाका स्वास््र् सेवा प्रदार्क स्वास््र् संस्र्ा 
िाई जिाउिे छ । 

२.८. "अन्र् संघ संस्र्ा  र्ा लिजी िते्र" बारबर्दयर्ा िगरपालिका संग र्स कार्यलबलधको अलधििा 
रवह अिसूुची १ बिोखजि संझौ ा गरेका अन्र् संघ संस्र्ा  र्ा लिजी िेत्रिाई जिाउिे छ । 
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पररच्छेद-२ 
 उदेश्र्िः 

उदेश्र्िः  
2.१ बारबर्दयर्ा िगरपालिका िेत्र लर्त्र बसोवास गिे र लिर्लि  (प्रोिोकि अिसुार) रुपािा 
स्वास््र् संस्र्ािा गर्य जााँच गराई रहेका गर्यव ी र सतु्केरी िवहिाहरु िाई िगरपालिका िेत्र 
लर्त्र / वावहर िान्र् ा प्राप्त स्वास््र् संस्र्ािा गई एक पिक सतु्केरी हुाँदाको वख  एक वफय  
लिशलु्क सेवा प्रदाि गिे ।  

2.२ लिशलु्क एम्विेुन्स सेवाको पहुाँच बडृ्ढी गरी िा खृशश ुितृ्र् ुन्रू्लिबरर्  र्ा स्वास््र् सरुिा 
कार्ि गिे ।                    
 

पररच्छेद-३ 
र्कु्तािी, प्रविर्ा, व्र्वस्र्ापि र िापदण्डिः 

 
र्कु्तािी,प्रविर्ा,व्र्वस्र्ापि र िापदण्ड 
३. िगरपालिका अन् गय को स्वास््र् संस्र्ाहरुिा/स्वास्र्ाहरु वाि प्रषेर् र्ई प्रसलु  सेवा लिि 
प्रसलु  गहृ जाि/आउि एक पिकका िालग ( गर्यवल /सतु्केरी/प्रसलु  अवस्र्ािा िात्र) 
िगरपालिकाको स्वास््र् संस्र्ाहरु वाि संचालि  एम्विेुन्सिे िगरपालिका लर्त्र/वावहर एक वफय  
लिशलु्क सेवा संचािि गदायको  र्कु्तािी प्रविर्ािः  
३.१ र्ो सवुवधा बारबर्दयर्ा िगरपालिका िेत्र लर्त्र बसोवास गरेका सरुखि  िा तृ्व सेवा संग 
सखम्बन्ध  िवहिाहरुिे िात्र प्राप्त गिेछि ्। 

३.२ र्ो कार्यलबधी अिसुारको सलुबधा कार्यववधी स्वीकृ  र्एको लिल  देखख िाग ुहिुेछ। कार्यििको 
आवश्र्क ा र प्रर्ावकारर ाको आधारिा कार्यववधी संसोधि गिे,  दररेि सिार्ोजि गिे, बजेि 
व्र्वस्र्ा गिे र आगािी आ.व. को िालग लिरन् र ा र्दिे िर्दिे िगरसर्ा/िगरकार्यपालिका बैठकको 
लिर्यर् बिोखजि हिुेछ । 

३.३ बारबर्दयर्ा िगरपालिका लर्त्रका, िवहिाहरुिाई गर्ायवस्र्ािा जविि ा र्एिा एवं प्रसलु  हिु े
िवहिािाई लिजको घरबाि िगर लर्त्र कै  ोवकएका प्रसलु  केन्रिा परुर्ाउि र र्प स्वास््र् 
जविि ाका कारर् रेफर गिे अवस्र्ा र्एिा सो सेवाका िालग सिे  एक वफय  रुपिा एम्बिेुन्स 
सेवा लिशलु्क हिुेछ ।  

३.४ लिशलु्क एम्बिेुन्स सेवा संचाििको िालग अवश्र्क रकि सखम्बन्ध  स्वास््र् संस्र्ािे िगर 
पािीकािा पेश्की  र्ा र्कु्तािी िाग गिय सक्िेछ ।  
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३.५ लिशलु्क ऐम्बिेुन्स सेवा संचािि गदायको खचय र्कु्तािी रकि सम्वन्धी  स्वास््र् संस्र्ावाि 
ऐम्बिेुन्स प्रदार्क संस्र्ािे प्राप्त गिेछ । 

३.६ स्वास््र् संस्र्ािे एम्बिेुन्स सेवा लिएका िवहिाहरुको अिसुचुी १ बिोखजिको िााँचािा 
अलर्िेख राख्नपिेछ  । 

३.७ र्स कार्यलबधीिा  ोवकएका िगर लर्त्रका स्वास््र् संस्र्ािे सेवाग्राहीको अिसूुची १ सवह  
सेवाग्रावहको िागररक ा  र्ा जन्ि द ाय प्रिार्पत्रको प्रल लिपी, स्वास््र् संस्र्ािे जारी गरेको िा  ृ
सेवा काडय (ANC काडय), रेफर गरेको र्ए रेफर पूजाय र एम्बिेुन्सिे जारी गरेको िगदी रलसद पेश्की 
फछैिका िालग पेश गिुयपिेछ। 

३.८ ऐम्विेुन्स सेवा वाप को रकि खजल्िा/स्र्ालिर् ऐम्विेुन्स सेवा संचािि दररेि बिोखजि हिुेछ 
। 

३.९ एम्बिेुन्स चािक र स्वास््र् संस्र्ािे बहािाबाजी गिे  र्ा झिुा वववरर् पेश गरेको पाईएिा 
िगरपालिकािे प्रचालि  काििु बिोखजि कारवाही गरी खचय रकि ऐम्बिेुन्स चािक/संस्र्ावाि 
असिु उपर गररिेछ । 

३.१० सतु्केरी हिुे िवहिािाई सम्बखन्ध  स्वास््र् संस्र्ा सम्ि परु्ायउि एम्बिेुन्स चािकको पवहिो 
प्रार्लिक ा र क यव्र् हिुछे । 

३.११ सेवाग्राही िवहिाहरुिाई लछिो छरर ो सेवा प्रवाह गिुय प्रस ुी केन्रका स्वास््र्किीको 
प्रार्लिक क यव्र् हिुेछ। 

३.१२ र्ो सेवा लििका िालग सम्बखन्ध  कार्य के्ष्रत्रको िवहिा स्वास््र् स्वरं् सेववका संग सिे  
सिन्वर् गिय पिेछ । िवहिा सािदुावर्क स्वास््र् स्वरं्सेववकाको लसफारीसिाई प्रार्लिक ा र्दईिेछ 
। 

३.१३ सम्बन्धी  स्वास््र् संस्र्ािे प्रत्रे्क िवहिािा िालसक वववरर् िगर स्वास््र् शाखािा पेश 
गिुय पिेछ र स्वास््र् शाखािे िार्ग्राहीहरुको िािाविी सचुिा पािीिा र िगरपालिकाको वईर् 
साईििा सिेि राख्नपुिेछ । 
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पररच्छेद–४ 

अन्र् संघ संस्र्ा  र्ा लिजी िते्र द्धारा संचािि 

4.1 बारबर्दयर्ा िगरपालिकािे श य सवह  सम्झौ ा गरी कुिै पिी गैर िफा ििुक ईच्छुक 
ऐम्विेुन्स संचािि गिय सक्िे संघ संस्र्ा  र्ा लिजी िेत्रहरु वाि सेवा संचािि गिय सक्िेछ । 

4.2 एक फी शलु्क र्ाडा खजल्िा दररेि/स्र्ालिर् दररेि बिोखजि संचािि गिय ईच्छुक संघ संस्र्ा 
लिजी िेत्रिाई िगरपालिका स्वास््र् शाखािे पत्रचार गरी सिर् लसिाको सचुिा र्दि ुपिेछ । 

4.3 उप दफा(2) को प्राप्त सचुिा बिोखजि ऐम्बिेुन्स सेवा संचािि गिे ईच्छुक लिजी िेत्रिे 
 ोवकएको लिल  लर्त्र िगर स्वास््र् शाखािा पत्रचार गरी सम्झौ ा गरी सक्ि ुपिेछ । 

4.4 िगरपलिका स्वास््र् शाखािे हरेक वषय सो को वजेि सलुिखि  रै् सकेपलछ श्रावि िवहिा 
लर्त्र सो को आवद्द ाको सचुिा र सम्झौ ा कार्यिाई अगालड बिाउिे छ । 

4.5 सम्झौ ािा  ोवकएको र्ाडा दररेिको आर्ारिा संचािि गिुयपिेछ र सतु्केरी िवहिािाई 
पवहिो प्रार्लिक ा र्दिपुिे छ । 

4.6 रकि र्कु्तिीको िागी आवश्र्क कागजा  प्रविर्ा परुा गरी गर्यव ी सतु्केरी िवहिािको 
संम्बन्धी  बर्ीङ्ग सेन्िर र्एको स्वास््र् संस्र्ावाि हिुेछ ।  

 

पररच्छेद–५ 

                                 कार्यििको खचय  

५.कार्यििको खचय  

५.१ बारबर्दयर्ा िगरपालिकािे गर्य᭥व ी  र्ा सतु्केरीका िालग लिश᭥ुल्क एम्बिेुन्स/र्ा ार्ा  सेवाको 
कार्ायन्वर्ि र र्दगोपिाको िालग आवश्र्क बजेिको व्र्वस्र्ा गिेछ । 

५.२ र्स कार्यिििा र्प आलर्यक सहर्ोग/अिदुाि उपिब्ध गराउि चाहिे संघ संस्र्ा दा  ृलिकार् 
र्एिा िगरपालिकाको लिर्यर् अिसुार छुटै्ट Mutual Fund को व्र्वस्र्ा गररिेछ । 

५.३ र्स कार्यििको अिगुिि बारबर्दयर्ा िगरपालिकाको अिगुिि सलिल  वाि हिुेछ । 

४.४ िेपाि सरकारको सरुखि  िा तृ्व कार्यिि र वाििैत्री स्र्ािीर् शासि कार्यिििाई सहर्ोग 
पगु्िे गरर सो संग िवाखझिे गरर कार्ायन्वर्ि गररिेछ र वाखझएको हक सम्ि सिार्ोजि गररिेछ 
। 
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पररच्छेद–6 

सलिल  सम्बन्धी व्र्वस्र्ािः प्रसलु  सेवा लिि िगरपालिका लर्त्र वा बावहर प्रसलु  गहृिा जाि 

प्रोत्साहिका िालग एक वफय  लि:शलु्क एम्बिेुन्स सेवा संचािि कार्यववधीको व्र्वस्र्ािाई 
कार्ायन्वर्ि गिय देहार् बिोखजिको एक एम्बिेुन्स संचािि  र्ा ब्र्वस्र्ापि र अिगुिि सलिल  
रहिेछ । 

क. िगरपालिकाको उपप्रिखु                        संर्ोजक 

ख. प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृ                        सदस्र् 

ग. आलर्यक प्रशासि शाखा प्रिखु                     सदस्र् 

घ. सािाखजक लबकास सलिल  संर्ोजक                सदस्र् 

ङ. सम्बखन्ध  स्वास््र् संस्र्ा प्रिखु                   सदस्र्   

च. स्वास््र् शाखा प्रिखु                          सदस्र् सखचब 
 

 

पररच्छेद–७ 

बाधा, अड्कि, फुकाउ 

6.1 र्ो कार्यववलध कार्ायन्वर्ििा बाधा अड्काउ परेिा िगर सर्ा / िगर कार्यपालिकाको लिर्यर् 
बिोखजि बाधा, अड्कि, फुकाउि सवकिे छ । 
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अिसुचुी –१ 

सेवा करार सम्झौ ा 
बारबर्दयर्ा िगरपालिका िगरकार्यपालिकाको कार्ायिर् (पवहिो पि) र एम्बिेुन्स सेवा संचािक 
संस्र्ा............(दोस्रो पि)  का ववच बारबर्दयर्ा िगरपालिका लर्त्रका िवहिाहरुिाई सतु्केरी 
हुाँदाका वख  िगरपालिका लर्त्रका र बावहरका िान्र् ा प्राप्त स्वास््र् संस्र्ािा परु्ायउिे र सो 
कार्यकािालग देहार्हका श यको अलधििा रवह दोस्रो पििे सेवा उपिब्ध गराउि िन्जरु र्एकोिे 
पवहिो पि संग र्ो करार संझौ ा गरर एक/एक प्रल  आपशिा बखुझ लिर्ौं/र्दर्ौं । 

᭥शर्तहरु᭨ 

१. र्ो सम्झौ ा  सेवा करार र्एको लिल  देखख..................आ.ब.को असार िसान्  सम्ि कार्ि 
रहिेछ । 

२. र्ो सम्झौ ा पिा  दोस्रो पििे बारबर्दयर्ा िगरपालिका लर्त्रका िवहिाहरुिाई सतु्केरी हुाँदाका 
वख  िगरपालिका लर्त्रका र बावहरका िान्र् ा प्राप्त स्वास््र् संस्र्ाका प्रशलु  सेवा केन्मा परु्ायउि ु
पिे छ। 

३. दोस्रो पििे एम्बिेुन्स िार्ग्राही िवहिािाई प्रशलु  केन्र सम्ि परु्ायई सकेपछी स्वीकृ  देररेि 
बिोखजिको एक फी र्ाडा िगरपालिकाको सम्बखन्ध  स्वास््र् संस्र्ाबाि लबि र्रपाई पेश गरर 
र्कू्तािी लिि सक्िेछ । 

४. सतु्केरी हिुे िवहिािाई  ोवकएको प्रशलु  केन्र सम्ि परु्ायउि ुएम्बिेुन्स संचािकको पवहिो 
प्रार्यलिक क यब्र् हिुेछ । 

५. र्ो संझौ ा दोस्रो पििे सिर्ावधी सम्िाप्त िहुाँदै रं्ग गिय सक्िे छैि  र एम्बिेुन्सको प्रालबलधक 
गिबडी र चािकको लबरािीका कारर्िे ििय  संर्ार गदाय सेवार्दि िसक्िे गरी हल्िेज हिु गएिा 
कार्ायिर्िाई सो को सििुा िै जािकारी गराउि ुपिेछ । 

६.एम्बिेुन्स सेवा प्रदार्क संस्र्ा वा चािकको कार्य सन् ोषजिक िर्एिा पवहिो पििे जिुसकैु 
वेिा सम्झौ ा रद्द गिय सक्िेछ । 

७. र्स करार सम्झौ ािा उल्िेख िर्एका कुराहरु प्रचलि  कािूि बिोखजि हिुेछ । 

पवहिो पि                                        दोस्रो पि 

बारबर्दयर्ा िगरपालिकाको  फय बाि      एम्बिेुन्स चािक/सेवा प्रदार्क संस्र्ाको  फय बाि  

    दस् ख िः                          दस् ख िः 
     िाििः                            िाििः 
     पदिः                             पदिः              
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अिसुचुी–२ 

 

..................स्वास््र्  चौकी/िगर अस्प ाि 

लिश᭨ुल्क एम्बिेुन्स सेवा प्राप्त गिे सेवाग्राहीको अलर्िेख राख्न ेिााँचा/सेवा पारदखशय ा 

 खजल्िािः बर्दयर्ा                         िगरपालिकािः बारबर्दयर्ा िगरपालिका      

 आ.विः         िवहिािः  

 

   पेश गिे  

     िाििः                                                                                                        

     पदिः                                                                                                                                          .................                                                         
     हस् ािरिः                                                                                                                                        
                                                                 

 

 

 

 

 

ि.सं सेवाग्राही  र्ा 
िा ेदारको िाि/र्र 

उिे
र 

िा ेदार र्ए 
सेवाग्राही संगको 

िा ा 

ठेगािा सम्पकय  िं लि ी/सिर् सेवा र्दिे स्वास््र् 
संस्र्ाको िाि 

रेफर र्एको र्ए 
रेफर र्एको 

स्वास््र् संस्र्ाको 
िाि 

एम्बिेुन्स 
िं 

लिएको 
एक वफय  
खचय 
रकि 

रकि 
बझुाउिे
को सही 
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अिसुचुी–3 

ऐम्विेुन्सको र्ाडा दर लिधायरर् 

बर्दयर्ा खजल्िा ऐम्बिेुन्स संचािि जारी दररेि/बारबर्दयर्ा िगरपालिकाको संम्बखन्ध  स्वास््र् संस्र्ा संचािि 
 र्ा ब्र्बस्र्ापि सलिल िे खजल्िा दररेििाई आधारिािी  ोकेको दररेि  ालिका  पलसि बिोखजि रेहेको 
र बावषयक रुपिा ऐम्बिेुन्स र्ाडा दररेि खजल्िा ऐम्बिेुन्स संचािि सलिल   र्ा सम्बन्धी  लिकार्िे पररव यि 
गरेको दररेि बिोखजि हिुेछ । 
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अिसुचुी–४ 

बारबर्दयर्ा िगरपालिका लर्त्र रहेको ऐम्बिेुन्सको वववरर् 

ि.स
. 

ऐम्बिेुन्स संचािि गिे 
संस्र्ाको िाि 

ऐम्बिेु
न्स 
संख्र्ा 

संचािक सलिल को 
अध्र्िको िाि 

ऐम्बिेुन्स चािकको 
िाि 

सम्पकय  िं. स्वास््र् संस्र्ा 
प्रिखुको िाि 

सम्पकय  िं. 

1 पदिाहा स्वास््र् चौकी 1 विा लस ाराि र्ोगी अंशरुाि र्ारु 98609968910 रिेश पौडेि 9864969706 

2 धधवार स्वास््र् चौकी  1 विा रर् बहादरु चौधरी जंगिी चौधरी 9869966801 जंग बहादरु चौधरी 9848027685 

3 बदु्धर्िुी िेपाि, औरी 1 विा अशोक के.सी. अशोक के.सी. 9848084848   
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अिसुचुी–5 

प्रस ुी गराउि जााँदा ऐम्बिेुन्स सेवा वाप  खचय प्राप्त गियकोिागी र्दईिे लिवेदिको िााँचा 

 

लिल िः ......../..../..... 

श्री.......................प्रिखु ज्रू्, 

............................स्वास््र् चौकी/िगर अस्प ाि 

बारबर्दयर्ा िगरपालिका वडा िं...................., बर्दयर्ा । 
 

 

ववषर्िः प्रसलु  गराउि जााँदा ऐम्बिेुन्स सेवा वाप  खचय पाउाँ र्ने्न वारे । 

 

प्रस्  ु ववषर्िा बारबर्दयर्ा िगरपालिका वडा िं......... गाउाँ.................................. िा स्र्ार्ी बसोवास 
गिे िागररक ा प्रिार् पत्र................................ र्एको श्री .............................. िाई सतु्केरी 
गराउि .................................. स्वास््र् चौकी/िगर अस्प ाििा िैजादा पाउि ेऐम्बिेुन्स सेवा वाप को 
खचय रकि प्रदाि गरीर्दिहुिु अिरुोध छ । 

 

 

                                                                     लिवेदक 

िाििः....................... 

                                                                                                                                             पदिः ऐम्बिेुन्स चािक 

सम्पकय  िं................ 

                                                                                                                                               संस्र्ाको िाििः........ 

 

(िोििः सतु्केरी िवहिाको िा.प्र.प्र.ि को फोिोकपी, स्वास््र् संस्र्ाको प्रिाखर्  जन्ि द ायको फोिोकपी , 
जन्ि द ायको फोिोकपी, एम्बिेुन्स र्ाडा ल रेको रलसद अलिवार्य र्सै लिवदेि सार् पेश गिुयपिेछ ।) 

 

cf1fn], 

gfdM czf]s sf]O/fnf 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 


