
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र 
 

भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित 
 

खण्ड 6) भिमाद मंभिर 25 गते, 2079 िाि (िंख्या 9 
 

िाग २ 

भिमाद नगरपाभिका 
स्थानीय िरकार िंचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोशजम भिमाद नगर काययपाभिकािे बनाएको 
ति िेशखए बमोशजमको काययविभि िियिािारणको जानकारीको िाभग प्रकािन गररएको छ । 

 
 

 

भिमाद नगरपाभिकाको एम्बिेुन्ि िेिा (िञ् चािन तथा व्यिस्थापन) िम्बन्िी काययविभि, २०७९ 

िंित 2079 िािको काययविभि नं. 9 

 

िियिािारण जनतािाई गणुस्तरीय स्िास््य िेिामा िियििुि पहुुँच उपिब्ि गराउन एम्बिेुन्ि िेिाको िञ् चािन 
प्रवियािाई व्यिशस्थत गनय िाञ् छनीय िएकोिे स्थानीय िरकार िञ् चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को 
उपदफा (२) तथा भिमाद नगरपाभिकाको प्रिािकीय काययविभि (भनयभमत गने) ऐन, 2075 को दफा ४ िे 
ददएको अभिकार प्रयोग गरी भिमाद नगर काययपाभिकािे यो काययविभि स्िीकृत गरी जारी गरेको छ । 

१. िंशिप्त नाम र प्रारम्ि: (1) यो काययविभिको नाम "भिमाद नगरपाभिकाको एम्बिेुन्ि िेिा (िञ् चािन 
तथा व्यिस्थापन) िम्बन्िी काययविभि,२०७९" रहेको छ । 

(2) यो काययविभि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित िए पश्चात िागू हनुेछ ।  

(३) यो काययविभि भिमाद नगरपाभिकाको स्िाभमत्िमा रहेका र िाियजभनक भनकायको  अनमुभतमा िञ्चािन  
हनुे  ििै एम्बिेुन्िको हकमा िागू हनुेछ ।
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२. पररिाषा: विषय िा प्रिंगिे अको अथय निागेमा यि काययविभिमा,- 

(क) "एम्बिेुन्ि" िन्नािे भबरामी ओिाने स्िीकृत प्राप्त िाहन िम्झन ुपदयछ र िो िब्दिे एम्बिेुन्िमा 
जभडत उपकरण, चािक र पररचाररका िमेतिाई जनाउुँछ । 

(ख) "चािक" िन्नािे एम्बिेुन्ि चिाउने चािक िम्झन ुपदयछ । 

(ग) "नगरपाभिका" िन्नािे भिमाद नगरपाभिका नगरकाययपाभिकाको कायायियिाई िम्झन ुपदयछ । 

(घ) "िेिा िलु्क" िन्नािे एम्बिेुन्ि िेिा भिए िापत िेिाग्राहीिे बझुाउन ुपने गरी िभमभतिे तोकेको 
िलु्क िम्झन ुपदयछ । 

(ङ) "िेिा" िन्नािे एम्बिेुन्ििे भबरामीिाई उपिब्ि गराउने िम्पूणय िेिा िम्झन ुपदयछ। 

३.  भनदेिक तथा अनगुमन िभमभत िम्बन्िी व्यिस्थााः (1) एम्बिेुन्ि िेिाको रेखदेख, अनगुमन तथा भनयमन 
गनयका िाभग देहायका पदाभिकारीहरु रहेको नगरपाभिका स्तरीय भनदेिक तथा अनगुमन िभमभत रहनेछ। 

(क)  नगर प्रमखु          -िंयोजक 

(ख)  प्रमखु प्रिािकीय अभिकृत        िदस्य 

(ग)  प्राथभमक स्िास््य िेिा केन्र/आिारितू अस्पतािको प्रमखु   िदस्य 

(घ)  प्राथभमक स्िास््य िेिा केन्र/आिारितू अस्पताि रहेको िडाको िडा अध्यि -िदस्य  
(ङ)  नगर प्रमखुिे तोकेको काययपाभिकाको िदस्य मध्ये कम्तीमा १ जना मवहिा िवहत 2 जना 

                                                                    -िदस्य 

(च)  नगरपाभिकाको स्िास््य िाखा प्रमखु          -िदस्य िशचि  

(2) उपदफा (1) बमोशजमको िभमभतको काम कतयव्य र अभिकार देहाय बमोशजम हनुेछ । 

(क)  एम्बिेुन्ि िेिा पारदिी, िरपदो र व्यिशस्थत रुपमा िञ् चािन गरे नगरेको अनगुमन 
गने, 
(ख)  चािकको करार िम्झौता, पाररश्रभमक र िभुबिा, म्याद थप, करार िम्झौता रद्द िगायतका 
काययहरु गने, 
(ग)  एम्बिेुन्ि िेिाको दररेट भनिायरण, पररमाजयन तथा छुट िम्बन्िी आिश्यक काययहरु गने, 
(घ)  एम्बिेुन्ि िेिाको बारेमा कुनै गनुािो तथा उजरुी आएमा िोको िनुिुाई तथा व्यिस्थापन गने, 
(ङ)  िरोकारिािा तथा अन्य िंघ िंस्थाहरु बीच आिश्यकता अनिुार एम्बिेुन्ि िेिा िम्बन्िी 
िभमिा बैठक गने,   

(च)  एम्बिेुन्ि ममयत िम्िार खचयको भिमा भनिायरण गने, 
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(छ)  एम्बिेुन्ि िञ् चािन तथा व्यिस्थापन िभमभतिे गरेको खचयको अनमुोदन गने,  

(ज)  यि नगरपाभिका िेत्र भित्र िञ् चािन हनुे एम्बिेुन्ि िेिाहरुको अनगुमन, भनयमन तथा 
आिश्यकता अनिुार भनदेिन ददने,  

(झ) आिश्यकता अनिुारका अन्य काययहरु । 

४.  िञ् चािन तथा व्यिस्थापन िभमभत िम्बन्िी व्यिस्थााः (1) एम्बिेुन्ि िेिा िञ् चािन तथा व्यिस्थापन 
गनयका िाभग देहायका पदाभिकारीहरु रहेको िञ् चािन तथा व्यिस्थापन िभमभत रहनेछ। 

(क)  नगर उप प्रमखु          -िंयोजक 
(ख)  िामाशजक विकाि िभमभतको िंयोजक       -िदस्य  

(ग) िमाजिेिी मध्येबाट दफा ३ को उपदफा (1) बमोशजमको िभमभतिे मनोभनत गरेका  

कशम्तमा १ जना मवहिा िवहत २ जना      -िदस्य 

(घ)  स्िास््य िाखाको अभिकृतस्तरको कमयचारी       -िदस्य िशचि 

(२) दफा ४ को उपदफा (1) को खण्ड (ग) बमोशजम मनोभनत िदस्यहरुको पदािभि बविमा २ िषयको 
हनुेछ ।   

(3) उपदफा (1) बमोशजमको िभमभतको काम कतयव्य र अभिकार देहाय बमोशजम हनुेछ । 

(क)  एम्बिेुन्ि िेिा पारदिी, िरपदो र व्यिशस्थत रुपमा िञ् चािन गने, 
(ख)  एम्बिेुन्िको आम्दानी र खचय िञ् चािनको िाभग क िगयको िाशणज्य िैंकमा भिमाद 
नगरपाभिका एम्बिेुन्ि िञ् चािन तथा व्यिस्थापन िभमभतको नाममा िभमभतको िंयोजक र िदस्य 
िशचिको िंयकु्त दस्तखतमा िञ् चािन हनुे गरी खाता खोल्ने, 
(ग)  स्िीकृत दररेट बमोशजम आम्दानी प्राप्त गरी बैक खातामा जम्मा गरी िोको वहिाब वकताब 
दरुुस्त राख्न,े 
(घ)  चािकको पाररश्रभमक तथा अन्य िवुििा िकु्तानी गने, 
(ङ)  एम्बिेुन्िको भनयभमत िभियभिङ तथा ममयत िम्िार गराउने, एक पटकमा रु. २५000।- 
(पच्चीि हजार) िम्मको ममयत िम्िार खचय गने र िो िन्दा बिी खचय आएमा दफा ३ को उपदफा 
(1) बमोशजमको िभमभतको भनणयय बमोशजम गने, 
(च)  िभमभतिे राखेको शे्रस्ताको नगरपाभिकाको आन्तररक िेखापरीिकबाट तै्रमाभिक रुपमा 
िेखापरीिण गराउने, 
(छ)  चािकिे करार िम्झौता बमोशजमका ितयहरुको पािन गरे नगरेको भनरीिण गने गराउने, 
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(ज)  िभमभतिे माभिक रुपमा िए गरेका काययहरुको प्रभतिेदन दफा 3 को उपदफा (1) बमोशजमको 
िभमभतमा पेि गने, 
(झ)  एम्बिेुन्ि िेिाबाट प्राप्त आम्दानी िम्िि िए िोही ददन, निए िोभिपल्ट र िो पभन निए 
िभमभतको िंयोजकको अनमुभतिे एक हप्ता भित्र िैंक दाशखिा गने गराउने । 

(4) नगरपाभिकािे आफैिे खररद गरी िा नगरपाभिकाको अनदुानमा खररद िएको एम्बिेुन्ि उपदफा 
(१) बमोशजम  नगरपाभिका आफैिे िञ् चािन नगरी कुनै िंघिंस्थािाई हस्तान्तरण गरेको अिस्थामा 
एम्बिेुन्ि िञ् चािन िोही िंस्थाको व्यिस्थापन/काययिभमभतिे िञ् चािन तथा व्यिस्थापन िभमभतको कायय 
गनेछ । 

(5) उपदफा (3) बमोशजम कानून अनिुार हस्तान्तरण हनुे िंस्थािाई िो िंस्थािंग नगरपाभिकािे 
आिश्यक िम्झौता गरी हस्तान्तरण गनेछ । 

(6) िभमभतको बैठक िम्बन्िी अन्य व्यिस्था िभमभत आफैिे भनिायरण गरे बमोशजम हनुेछ । 

५. िेिा िलु्क भनिायरण तथा व्यिस्थापनाः (१) एम्बिेुन्ि िेिा भिए िापत िम्बशन्ित िेिाग्राहीिे दफा ३ 
को उपदफा (1) बमोशजमको िभमभतिे भनिायरण गरेको रकम िेिा िलु्कको रुपमा बझुाउन ुपनेछ । 

(२) एम्बिेुन्ि िापत उठेको रकम दफा 4 को उपदफा (१)  बमोशजम िञ् चािन हनुे िएमा भिमाद 
नगरपाभिका एम्बिेुन्ि िञ् चािन तथा व्यिस्थापन िभमभत र दफा ४ को उपदफा (3) बमोशजम 
िञ् चािन हनुे िएमा जनु िंस्थािाई हस्तान्तरण गररएको हो िोही िंस्थािे बैंकमा खाता खोिी जम्मा 
गनुयपनेछ । 

(३) िेिा भिए िापत िाग्ने िेिा िलु्कको नगदी रभिद काटी बैंक खातामा जम्मा गनुयपनेछ । 

(४) दफा ४ को उपदफा (3) बमोशजम हस्तान्तरण िई िञ् चािन हनुे एम्बिेुन्ि िेिाको हकमा िैक 
खाता िञ् चािन तथा व्यिस्थापन िम्बशन्ित िभमभतको भनणयय अनिुार हनुेछ। 

(५) एम्बिेुन्ि िेिाबाट प्राप्त रकम चािकको पाररश्रभमक तथा िवुििा, एम्बिेुन्िको ििारी दताय प्रमाण 
पत्र नविकरण, ििारी कर, विमा वप्रभमयम खचय, इन्िन, ममयत िम्िार र एम्बिेुन्िमा रहने अभत आिश्यक 
िामाग्रीहरुको खररदमा खचय गररनेछ । 

(6) िभमभत माफय त गररन ेिम्पूणय आभथयक कारोबार बैक माफय त िञ् चािन हनुेछ । 

6. चािकको भनयशुक्त र िेिा िवुििााः (१) एम्बिेुन्ि िेिा िञ् चािनका िाभग दफा ३ को उपदफा (1) 
बमोशजमको िभमभतको भनणयय बमोशजम आिश्यक योग्यता पगेुको व्यशक्तिाई चािकको रुपमा प्रमखु 
प्रिािकीय अभिकृतिे िेिा करार गनेछ । 
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(2) चािकको अन्य िेिा िवुििाहरु दफा ३ को उपदफा (1) बमोशजमको िभमभतिे भनिायरण गरे 
बमोशजम हनुेछ । 

(3) चािकिे पािना गनुयपने आचारिंवहता अनिूुची  1 बमोशजम हनुेछ । 

7. विविि: (१) दफा 3 को उपदफा (१) बमोशजमको िभमभतिे तोकेको स्थानमा एम्बिेुन्ि रहनेछ ।  

(2) नगरपाभिकािे एम्बिेुन्ि िञ् चािनको िाभग स्िास््य िंस्था िा स्िास््य िाखाको स्िास््यकमी १ 
जनािाई िम्पकय  ब्यशक्तको रुपमा तोक्नेछ ।  

(3) एम्बिेुन्ि िञ् चािन गदाय िगबकु अध्यािभिक, इन्िन खचय, िामान्य आकशस्मक ममयत िम्िार खचय 
चािकिे प्रभतिेदन तयार गरी माभिक रुपमा दफा ४ को उपदफा (1) बमोशजमको िभमभतमा पेि 
गनुयपनेछ । 

(4) एम्बिेुन्ि भनयभमत रुपमा चाि ुअिस्थामा राख्ने शजम्मेिारी चािकको हनुेछ । 

(5) एम्बिेुन्िमा रहने न्यनुतम औषिी तथा उपकरणको वििरण अनिूुची  2 बमोशजम हनुेछ । 

(6) एम्बिेुन्िमा ििार भबरामी , भबरामी का आफन्त तथा स्िास््यकमीको विमाको दावयत्ि स्ियमको 
हनुेछ । 

(7) यि काययविभिको िंिोिन आिश्यकता अनिुार नगर काययपाभिकािे गनेछ । 
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अनिूुची  -1 

काययविभिको दफा 6 को उपदफा (3) िंग िम्बशन्ित 

एम्बिेुन्ि चािकिे पािना गनुयपने आचारिंवहता 
१. भिमाद नगरपाभिकाको एम्बिेुन्ि िेिा िञ् चािन तथा व्यिस्थापन िम्बन्िी काययविभि, २०७९ 
िाई पूणय रुपमा पािना गनुयपनेछ, 

२. चािकिे पेिाको िभूमका भनिायह गने िममा आफ्नो पेिाको मयायदामा खिि हनुे काययहरु गनय 
नहनुे, 
३. मादक पदाथय िेिन गरी एम्बिेुन्ि चिाउन नहनुे,   

४. भबरामीहरु ओिार पिार गने िममा भबरामी तथा भबरामीका आफन्तिाई  िहयोग तथा 
िम्मानजनक व्यिहार गरी गणुस्तररय िेिा प्रदान गने, 

५. भबरामीिाई भबच बाटोमा अिपत्र हनुे गरी छोड्न नपाइने, 
६. कामको भििभििामा पाएको िूचना गोप्य राख्नपुने, 

७. भबरामी बाहेक अन्य यात्र,ु िस्त ुतथा प्रभतबशन्ित िस्तहुरु ओिार पिार गनय नहनुे, यदद गरेको 
पाइएमा िोको िाभगदार स्ियम ्हनुे । 

 

……………… शजल्िा ……………………… न.पा./गा.पा. िडा नं.…………भनिािी नागररकता प्रमाण पत्र नं. 
…………….,  ििारी चािक अनमुभत पत्र नं. …………….. जारी भमभत …………………… बमोशजमको 
म……………………… िे  माभथ उल्िेशखत आचारिंवहता अध्ययन गरेको छु । भिमाद नगरपाभिका, तनहुुँको 
एम्बिेुन्ि चिाउुँदा मैिे यो आचारिंवहता पूणयरुपमा पािना गनय िहमभत जनाई िवहछाप गरेको छु । 

चािककोाः                                        रोहिरमा प्रमाशणत गनेकोाः 
दस्तखताः                                        दस्तखताः 
नामाः                                            नामाः 
भमभताः                                             पदाः 
                                                भमभताः  
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अनिूुची  -2 

काययविभिको दफा 7 को उपदफा (5)  िंग िम्बशन्ित 

ग िगयको एम्बिेुन्िमा हनुपुने औषिी र उपकरणको वििरणाः 
• प्राथभमक उपचारका िामाभग्रहरु (First Aid Tools ) 

• Oxygen Cylinder, Flow Meter/Mask जभडत िा जरुरी परे राख्न िवकने ििारी िािन 

• IV Injection ददन िक्ने अिस्था 
• Stretcher Com Board 

• Stethoscope, BP Apparatuses, Torch Light  

• Emergency Medicine  

 

 

प्रमाणीकरण भमभताः 2079/08/25                                           आज्ञािे 

                                                                  टेकनाथ दहाि  

प्रमखु प्रिािकीय अभिकृत 

िूचना तथा अभििेख केन्र, भिमाद मदुरत। मूल्य रु. 25 
 

 


