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सतु्केरी महिलालाई निशलु्क एम्वलेुन्स सेवा सम्बन्न्ि निरे्दन्शका, 
२०७९ 

शकु्लाफााँटा िगरपानलका नित्र बसोवास गिे महिलालाई सतु्केरी 
व्यथा लागेको अवस्थामा निजको घर रे्दन्ि शकु्लाफााँटा 
िगरपालीका नित्रका वनथिङ्ग सेन्टरिरु सम्म परु् याउिे र वनथिङ्ग 
सेन्टरिरुमा सतु्केरी सेवा प्रर्दाि गिे क्रममा जहटलता रे्दिा परेमा 
स्वास््यकमीको प्रषेण बमोन्जम  कैलाली र कंचिपरुका प्रारे्दन्शक 
अस्पताल सम्म निशलु्क एम्वलेुन्स सेवा प्रर्दाि गरर सरुन्ित 
मातनृ्शश ु स्वास््य सेवा प्रर्दाि गिि वाञ्छनिय िएकोले यो 
निरे्दन्शका जारी गररएको छ ।  

१. सन्िप्त िाम र प्रारम्िः 
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(क) यो निरे्दन्शका िाम सतु्केरी महिलालाई निशलु्क एम्वलेुन्स 
सेवा सम्बन्न्ि निरे्दन्शका, २०७९ रिेको छ । 

(ि) यो निरे्दन्शका स्वीकृत िएको नमनतवाट लाग ुििुेछ ।  

२. पररिाषाः हवषय बा प्रसङ्गले अको अथि िलागेमा यस 
कायिहवनिमाः 

(क) “एम्बलेुन्स” िन्नाले यस िगरपानलकाको िाममा र्दताि िएको 
वा यस अन्तगित रिेका स्वास््य संस्थाका िाउमा र्दताि कायम 
िएको नबरामी ओसािे स्वीकृती प्राप्त गरेको वािि सम्झि ुपछि र 
सो शब्र्दले एम्बलेुन्समा जनित उपकरण समेतलाई जिाउन्छ ।  

(ि) “एम्बलेुन्स जिशन्ि” िन्नाले एम्बलेुन्समा उपन्स्थत रिि े
स्वास््यकमी र चालक सम्झि ुपछि।  

(ग) “सतु्केरी महिला” िन्नाले सतु्केरी व्यथा लागेको र सतु्केरी 
अवस्थाका कारण आकन्स्मक रुपमा स्वास््य सेवा नलि 
आवश्यक रे्दन्िएका महिलालाई सम्झि ुपर्दिछ ।  

३. सतु्केरी व्यथा लागेका महिलािरुलाई उपलव्ि ििुे सेवा र 
प्रकृया: 

(क) सतु्केरी महिलालाई निजको घर रे्दन्ि शकु्लाफााँटा 
िगरपालीका नित्रका वनथिङ्ग सेन्टरिरु सम्म परु् याउिे र वनथिङ्ग 
सेन्टरिरुमा सतु्केरी सेवा प्रर्दाि गिे क्रममा जहटलता रे्दिा परेमा 
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िनसिङ्ग कमिचारीले गरेको प्रषेण बमोन्जम  कैलाली र कंचिपरुका 
प्रारे्दन्शक अस्पताल सम्म  निशलु्क रुपमा एकपटकका लानग  
लैजािे कायि ििुेछ ।  

(ि) कैलाली र कंचिपरुका प्रारे्दन्शक अस्पताल सम्म पयुािउिका 
लानग सतु्केरी महिलालाई शकु्लाफााँटा िगरपानलका अन्तगितका 
वनथिङ्ग सेन्टर सञ्चालिमा रिेका स्वास््य संस्थामा कायिरत िनसिङ्ग 
स्टाफले प्रषेण पजुाि प्रर्दाि गरेको ििु ुपिेछ ।  

(ग) सतु्केरी महिला संग वहिमा र्दईु जिा सियोगी मात्र साथमा 
ििु ुपिेछ ।  

४. एम्बलेुन्स चालक र सियोगी कमिचारीले गिुि पिे काम र 
र्दाहयत्वः 

(क) एम्वलेुन्स चालकले चौहवसै घण्टा मोवाईल अि रान्ि कल 
ररनसि गरी सतु्केरी महिलालाई निशलु्क सेवाको लानग िहटि ु
पिेछ ।  

(ि) सतु्केरी महिलालाई शकु्लाफााँटा िगर नित्रका वनथिङ्ग सेन्टर 
, कैलाली र कंचिपरुका प्रारे्दन्शक अस्पतालिरुमा पयुािएको 
हववरण अिसूुची—१ वमोन्जमको हववरण िरर प्रत्येक महििा 
शकु्लाफााँटा िगरपानलकामा वझुाउि ुपिेछ ।  
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(ग) एम्बलेुन्सलाई नियनमत सनििनसङ्ग र ममित सम्िार गरर चाल ु
िालतमा एम्वलेुन्स चालकले राख्न ुपिेछ ।  

५. हवहविः 

(क) यस कायािलय र अन्तगितका स्वास््य संस्थामा रिेका 
एम्बलेुन्सलाई सतु्केरी महिला निशलु्करुपमा स्वास््य संस्था र 
प्रारे्दन्शक अस्पताल सम्म पयुािउर्दा लाग्िे इन्िि िचि र सवारी 
चालकको िािा िचि एम्वलेुन्स चालकले पेश गरेको लगवकु र 
प्रनतवेर्दिका आिारमा शकु्लाफााँटा िगरपानलका, झलारीवाट 
ििुािी दर्दईिेछ ।  
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अिसूुची-१ 

नस.िं. सतु्केरी 
महिलाको 

िाम 

ठेगािा सतु्केरी लगेको 
अस्पताल वा 
स्वास््य संस्था 

प्रषेण गिे 
स्वास््य संस्था र 
स्वास््यकमीको 

िाम 
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एम्वलेुन्स चालकको सिीः           प्रमान्णत गिेको सिी: 

 

 

आज्ञाले, 
हटकेन्रराज िट्ट 

प्रमिु प्रशासकीय अनिकृत 


