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भंगहा नगरपालिका  
 

भंगहा नगरपालिकाको एम्बिेुन्स संचािन सम्बन्धी कार्यविलध -२०७७ 

प्रस्तािना : नगरपालिकाबाट खररद गररएका एम्बिेुन्सहरुको संचािन तथा व्र्िस्थापन कार्यिाई 
व्र्िस्स्थत गराउन र नगरबासीिाई सहज र सिुभ रुपमा एमबिेुन्स सेिा उपिब्ध गराउन 
आिश्र्क भएकोिे स्थानीर् सरकार संचािन ऐन – २०७४ को दफा १०२ बमोस्जम भंगहा 
नगरपालिकािे र्ो कार्यविलध बनाएको छ | 

पररच्छेद – १ 

१. संस्िप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स कार्यविलधको नाम भंगहा नगरपालिकाको एम्बिेुन्स 
संचािन सम्बन्धी कार्यविलध २०७७ रहेको छ | 
(२) र्ो कार्यविलध कार्यपालिकािे स्िीकृत गरेको लमलत देस्ख िाग ुहनुेछ | 

२. पररभाषा : विषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यविलधमा  : 
(क) नगरपालिका भन्नािे भंगहा नगरपालिकािाई जनाउने छ | 
(ख) िडा कार्ायिर् भन्नािे भंगहा नगरपालिकाको िडा कार्ायिर्िाई जनाउने छ |  
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(ग) 'सलमलत' भन्नािे र्स भंगहा नगरपालिका अन्तगयतका गठित एम्बिेुन्स संचािन तथा 
व्र्ािस्थापन सलमलतिाई जनाउन ेछ | 

(घ) िडाअध्र्ि भन्नािे भंगहा नगरपालिका अन्तगयतका िडाका िडाअध्र्िहरुिाई जनाउने 
छ | 

(ङ) िडा सस्चि भन्नािे भंगहा नगरपालिकाको िडा कार्ायिर्मा कार्यरत िडा सस्चििाई 
जनाउने छ | 

(च) िडा सदस्र् भन्नािे भंगहा नगरपालिकाका अन्तगयतका िडाका िडा सदस्र्िाई जनाउन े
छ | 

पररच्छेद- २ 

एम्बिेुन्स संचािन तथा व्र्ािस्थापन  

३. नगरपालिकाबाट खररद गररएका एम्बिेुन्स िडा कार्ायिर् माफय त संचािन गनय सम्बस्न्धत 
िडामा देहार् बमोस्जमको एम्बिेुन्स संचािन तथा व्र्ािस्थापन सलमलत रहने छ | 
(क) िडा अध्र्ि                                    – संर्ोजक  

(ख) िडा सदस्र्हरु मध्रे्बाट संर्ोजकिे तोकेको २ जना    – सदस्र्  

(ग) सम्बस्न्धत िडाको स्िास््र् संस्था प्रमखु              – सदस्र्  

(घ) िडासस्चि                                     – सदस्र् सस्चि  

४. सलमलतको काम कतयव्र् र अलधकार : दफा ३ बमोस्जम गठित सलमलतको काम, कतयव्र् र 
अलधकार देहार् बमोस्जम हनुेछ, 
(क) एम्बिेुन्स संचािनको प्रबन्ध लमिाउने, 
(ख)  एम्बिेुन्सको ममयत संभार गराउने, 
(ग) एम्बिेुन्सको सेिा शलु्क लनधायरण गने, 
(घ) एम्बिेुन्स चािकको सेिा, सवुिधा लनधायरण गने, 
(ङ) एम्बिेुन्स संचािन सम्बस्न्ध सम्पूणय कार्यको व्र्ािस्थापन र लनर्मन गने | 
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पररच्छेद- ३ 

आलथयक व्र्ािस्थापन  

५. सलमलतको खाता संचािन : सलमलतको खाता संर्ोजक र सदस्र् सस्चिको संर्कु्त 
दस्तखतबाट संचािन हनुेछ | 

६. एम्बिेुन्सको संचािन खचय : एम्बिेुन्स चािकको पाररश्रलमक, इंधन िगार्तको खचय 
एम्बिेुन्स संचािन िापत प्राप्त हनु ेसेिा शलु्क रकमबाट व्र्होनुयपनेछ | 

७. ममयत संभार : एम्बिेुन्सको ममयत संभार सलमलतिे गराउनपुनेछ | सो िापत िाग्न ेखचय 
एम्बिेुन्स संचािन िापत प्राप्त हनु ेसेिा शलु्क रकमबाट गनुयपनेछ | 

८. एम्बिेुन्सको सेिा शलु्क : एम्बिेुन्स संचािन तथा व्र्ािस्थापन सलमलतिे एमबिेुन्सको 
सेिा शलु्क रकम तोक्न सक्नछे | र्सरी सेिा शलु्क रकम तोक्दा अन्र् गाडीको भाडा 
भन्दा सहलुिर्तपूणय रकम तोक्नपुनेछ | 

९. एम्बिेुन्स संचािन कोष : (१) एम्बिेुन्स संचािनको खचय व्र्ािस्थापनको िालग एक 
एम्बिेुन्स संचािन कोष रहन ेछ |  

     (२) कोषमा पवहिो पटकको िालग विउ कोष रकम नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने 
छ |  

 (३)उक्त कोषमा एम्बिेुन्स संचािन िापत प्राप्त आम्दानी रकम जम्मा गनुयपनेछ | उक्त 
कोषको रकम सलमलतका संर्ोजक र सदस्र् सस्चिको संर्कु्त दस्तखतबाट संचािन हनु े
खातामा रहने छ |  

 (४)एम्बिेुन्सको चािक, ममयत र इंधन खचय सोवह कोषबाट खचय हनुछे |  

 (५)एम्बिेुन्सबाट प्राप्त आम्दानी कोषमा जम्मा नगरी कुनै पलन कार्यमा खचय गनय पाइने 
छैन | 

१०. एम्बिेुन्स चािकको लनर्सु्क्त: एम्बिेुन्स चािकको लनर्सु्क्त एम्बिेुन्स संचािन तथा 
व्र्िस्थापन सलमलतिे गने छ | 

११. एम्बिेुन्स चािकको सेिा, शतय र सवुिधा एम्बिेुन्स संचािन तथा व्र्िस्थापन  सलमलतिे 
तोके बमोस्जम हनुछे | 
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पररच्छेद- ४ 

विविध  

 

१२. आिश्र्क सहर्ोग गनयसक्ने : नगरपालिकािे एम्बिेुन्स संचािन तथा व्र्ािस्थापन 
सलमलतिाई आिश्र्क सहर्ोग गनय सक्नछे | 

१३. लनदेशन ठदन े सक्न े : एम्बिेुन्स संचािन तथा व्र्ािस्थापन सम्बन्धमा नगरपालिकािे 
एम्बिेुन्स संचािन तथा व्र्ािस्थापन सलमलतिाई आिश्र्क लनदेशन ठदन सक्नेछ | 
सलमलतिे त्र्स्तो लनदेशनको पूणयपािना गनुयपनेछ | 
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