
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ठाकुरबाबा नगरपालिकाको लनशलु्क तथा छुटमा एम्बिेुन्स/यातायात सेवा संचािन 

काययववलि २०७९ 

प्रस्तावना  
  ठाकुरबाबा नगरपालिकाको ०७९/८० को नगरसभाबाट स्स्वकृत काययक्रम अनसुार नगर 

लभत्रका गभयवती तथा सतु्केरी मवििािरुिाई अलत अशक्त्त तथा असाह्य व्यस्क्त्तिाइ लनशलु्क र मवििा 
स्वास््य स्वयमसेववकािाइ छुटमा एम्बिेुन्स/यातायात सेवा उपिब्ि गराउन स्वास््य संस्था/अस्पताि 
सम्म जााँदा िाग्ने यातायात खचय नगरिे उपिब्ि गराउने उदे्दश्यिे प्रवक्रयागत व्यवस्था गनय बान्छलनय 
देस्खएकोिे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नगर स्वास््य ऐन, २०७६ को दफा ४७ को उपदफा २ 
बमोस्जम गरर यो काययवविी जारी गररएको छ । 

पररच्छेद–१ 

१. संस्िप्त नाम, प्रारम्भ 

१.१ संस्िप्त नाम : "ठाकुरबाबा नगरपालिकाको लनश᭨ुल्क तथा छुटमा एम्बिेुन्स/यातायात सेवा संचािन 
काययवविी २०७९" रिेको छ ।  

ठाकुरबाबा नगरपालिका 
स्थानीय राजपत्र 
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१.२ प्रारम्भ : ठाकुरबाबा नगरपालिका नगर काययपालिकाको वैठकबाट स्वीकृत भएको लमलत देस्ख यो 
काययवविी िागू िनुेछ ।  

२. पररभाषा  
२.१ "गभय᭨वती तथा सतु्केरी" भन्नािे नगरपालिका िते्र लभत्र बसोबास गने सम्पूिय गभवयती तथा सतु्केरी 

मवििािरूिाइ जनाउनेछ ।  

२.२ "मवििा स्वास््य स्वयमसेववका" भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकामा काययरत मवििा स्वास््य 
स्वयमसेववकािाइ जनाउनेछ । 

२.३ "अलत अशक्त्त" भन्नािे अपागताकाक बलगयकरिको पररभाषालभत्र परेकािाइ जनाउने छ । 

२.३ "काययपालिका" भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिका, नगर काययपालिकािाई जनाउने छ ।  

२.४ "प्रसलुत केन्र (Birthing Centre)"  भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिका लभत्रका मान्यता प्राप्त स्वास््य 
संस्था र सरुस्ित माततृ्व सेवाका जवटि केश प्रषेि गररने मान्यता प्राप्त अस्पताििाई जनाउन े
छ । 

२.५ "एम्बिेुन्स/यातायात सेवा" भन्नािे सरुस्ित माततृ्व र ववशेष सेवाका िालग आवश्यकता अनसुार 
प्रयोग िनुे सवारी सािनिाई स᭥मझ्न ुपदयछ । 

 पररच्छेद–2 
३. लनश᭨ुल्क एम्बिेुन्स/यातायात सेवा संचािन काययक्रमको भकु्तानी प्रवक्रया, व्यवस्थापन र मापदण्ड  
 

३.१ यो सवुविा ठाकुरबाबा नगरपालिका िेत्र लभत्र बसोवास गरेका सरुस्ित माततृ्व सेवा संग सम्बस्न्ित 
मवििािरु अलत अशक्त्त अपागता भएका व्यस्क्त्त तथा असाह्य तथा मवििा स्वास््य स्वय सेववकािे 
मात्र प्राप्त गनेछन ्।  

३.२ यो काययलबिी अनसुारको सलुबिा काययवविी स्वीकृत भएको लमलत देस्ख िाग ुिनुेछ। काययक्रमको 
आवश्यकता र प्रभावकाररताको आिारमा काययवविी संसोिन गने, दररेट समायोजन गने, बजेट 
व्यवस्था गने र आगामी आ.व. को िालग लनरन्तरता ददने नददने काययपालिका बैठकको लनियय 
बमोस्जम िनुेछ ।  

३.३ ठाकुरबाबा नगरपालिकाका गभायवस्थामा जवटिता भएका एवं प्रसलुत िनुे मवििािाई, अलत अशक्त्त 
अपागता भएका व्यस्क्त्त तथा असाह्यिाइ मवििा स्वास््य स्वय सेववकािाइ लनजको घरबाट नगर 
लभत्रकै तोवकएका प्रसलुत केन्रमा परुयाउन र थप स्वास््य जवटिताका कारि रेफर गने अवस्था 
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भएमा सो सेवाका िालग समेत एम्बिेुन्स/यातायात सेवा लनशलु्क र मवििा स्वास््य 
स्वय सेववकािाइ ५० प्रलतशत छुट िनुेछ ।  

३.४ लनशलु्क तथा छ्टमा एम्बिेुन्स/यातायात सेवा संचािनको िालग अवश्यक रकम सस्म्बन्ित 
स्वास््य संस्थािे नगर पािीकामा पेश्की तथा भकु्तानी माग गनय सक्त्नेछ ।  

३.५ स्वास््य संस्थािे एम्बिेुन्स सेवा लिएका सेवाग्रािीको अनसुचुी १ बमोस्जमको ढााँचामा अलभिेख 
राख्न ्पनेछ   । 

३.६ यस काययलबिीमा तोवकएका नगर लभत्रका स्वास््य संस्थािे सेवाग्रािीको अनसूुची १ सवित 
सेवाग्राविको नागररकता तथा जन्म दताय प्रमािपत्रको प्रलतलिपी, स्वास््य संस्थािे जारी गरेको 
मात ृसेवा काडय (ANC काडय), रेफर गरेको भए रेफर पूजाय र एम्बिेुन्सिे जारी गरेको नगदी 
रलसद पेश्की फछैटका िालग पेश गनुय पनेछ ।  

३.७ एम्बिेुन्स चािक तथा स्वास््य संस्थािे बिानाबाजी गने तथा झटुा वववरिा पेश गरेको पाइएमा 
नगरपालिकािे प्रचालित काननु बमोस्जम कारवािी गनेछ । 

३.८ सतु्केरी िनुे मवििािाई सम्बस्न्ित स्वास््य संस्था सम्म पयुायउन एम्बिेुन्स चािकको पवििो 
प्राथलमकता र कतयव्य िनुछे ।  

३.९ सेवाग्रािी मवििािरुिाई लछटो छररतो सेवा प्रवाि गनुय प्रसतुी केन्रका स्वास््यकमीको प्राथलमक 
कतयव्य िनुेछ।  

३.१० यो सेवा लिनका िालग सम्बस्न्ित कायय के्ष्रत्रको मवििा स्वास््य स्वयं सेववका संग समेत 
समन्वय गनय पनेछ ।  

पररच्छेद–३ 

४. काययक्रमको खचय 
 ४.१ ठाकुरबाबा नगरपालिकािे लनश᭥ुल्क तथा छुटमा एम्बिेुन्स/यातायात सेवाको कायायन्वयन र 

ददगोपनाको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गनेछ ।  

४.२ यस काययक्रममा थप आलथयक सियोग/अनदुान उपिब्ि गराउन चािने संघ संस्था दात ृलनकाय 
भएमा नगरपालिकाको लनियय अनसुार छुटै्ट Mutual Fund को व्यवस्था गररनेछ ।  

४.३ यस काययक्रमको ठाकुरबाबा नगरपालिकाको अलिकार प्राप्त अलिकारीबाट अनगुमन िनुेछ ।  

४.४ नेपाि सरकारको सरुस्ित माततृ्व काययक्रम र वाि मैत्री स्थानीय शासन काययक्रमिाई सियोग 
पगु्ने गरर सो संग नवास्झने गरर कायायन्वयन गररनेछ र वास्झएको िक सम्म समायोजन गररनेछ।
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 अनसुचुी–१ 

काययववलिको दफा ३.६ बमोस्जम 

.....................................स्वास््य  चौकी   

लनश᭨ुल्क एम्बिेुन्स/यातायात सेवा प्राप्त गने सेवाग्रािीको अलभिेख राख्न ेढााँचा 

साि           मविना  

क्र.सं  सेवाग्रािी 
तथा 
नातेदारको 
नाम 

नातेदार भए 
सेवाग्रािी 
संगको नाता  

ठेगाना  सम्पकय  
नं  

लमती सेवा ददने 
स्वास््य 
संस्थाको नाम  

रेफर भएको 
भए रेफर 
भएको 
स्वास््य 
संस्थाको नाम 

एम्बिेुन्स 
नं  

खचय 
रकम  

          
          
          
          
          

पेश गने  

नामः  

पदः 
िस्तािरः 

आज्ञािे 

रामिरर ररजाि 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 


