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छत्रकोट गाउँपािलका 
गाउँ कायर्पािलका कायार्लय  

एम्बुलेन्स सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन कायर्िविध, २०७८ 
                                                     कायर्पािलकाबाट पारीत िमित:- २०७८/०५/०९ 

प्रस्तावनाः  छत्रकोट गाउँपािलका िभत्र खासगरी स्वास्थ्य सेवाको पह�चँबाट टाढा रहकेा 
वािसन्दालाई स्वास्थ्य सेवामा सवर्सलुभ पह�चँ पयुार्उनका लािग एम्बुलेन्स सेवा संचालनलाई 
पारदश�, सरल, भरपद� र व्यविस्थत गनर् तथा एम्बुलेन्स सेवामा जनताको पह�चँ बढाई सेवाको 
गणुस्तर विृद्ध गनर् वाञ्छिनय भएकोले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ दफा १०२ को 
उपदफा (२) को अिधकार प्रयोग गरी छत्रकोट गाउँपािलकाको कायर्िविध तजुर्मा गरी जारी 
गरेको छ ।  

एम्बुलेन्स सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन कायर्िविध, २०७८ 

१. संि�� नाम र प्रारम्भः  
क. यो कायर्िविधको नाम “एम्बुलेन्स सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन 
कायर्िविध, २०७८” रहकेो छ ।  
ख. यो कायर्िविध छत्रकोट गाउँपािलकाले स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन 
भएको िमितबाट प्रारम्भ ह�नेछ ।  

१. प�रभाषाः िवषय वा प्रसंगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमाः- 
क. “एम्बुलेन्स” भन्नाल े िवरामी ओसान� स्वीकृित प्रा� गरेको वाहन 
सम्झनुपछर् र सो शब्दले एम्बुलने्समा जिडत उपकरण, चालक र प�रचा�रका 
समेतलाई जनाउँछ ।  
ख. “एम्बुलेन्स जनशि�” भन्नाले एम्बुलेन्समा उपिस्थत रहने स्वास्थ्यकम� र 
चालक सम्झनुपछर्।  
ग. “चालक” भन्नाले एम्बुलेन्स चलाउने चालक सम्झनुपछर् ।  
घ. “गाउँपािलका” भन्नाले छत्रकोट गाउँपािलका सम्झनुपछर् ।  
ङ. “सेवा-शलु्क” भन्नाले एम्बुलेन्स प्रयोग गरेवापत सेवाग्राहीले बुझाउनुपन� 
गरी सिमितले तोकेको शलु्क सम्झनुपछर् । 
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च. “सिमित” भन्नाले दफा ३ बमोिजम गिठत एम्बुलेन्स सेवा 
व्यवस्थापन तथा अनुगमन सिमित सम्झनुपछर्  । 
छ. “सेवा” भन्नाले एम्बुलेन्सले िवरामीलाई िदने सम्पूणर् सेवा सम्झनुपछर् । 

२. एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापन तथा अनुगमन सिमितः १. एम्बुलेन्स सेवाको 
संचालन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा रेखदखे गनर् दहेायको पदािधकारीह� रहकेो 
एक गाउँपािलका एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापन तथा अनुगमन सिमित रहनेछ ।  

क. गाँउपािलका अध्य�    - संयोजक 
ख. सामािजक िवकास सिमितको संयोजक                       - सदस्य 
ग. प्रमखु प्रशासक�य अिधकृत                           - सदस्य 
घ. गाउँपािलकाका सदस्य (मिहला १ जना दिलत १ जना)     - सदस्य 
ङ. प्रमखु/प्रितिनिध, श्रङ्ृगा प्रा.स्वा.केन्द्र     - सदस्य 
च. गाउँपािलकाको स्वास्थ्य संयोजक           - सदस्य सिचव 

२.  सिमितको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । सिमितको बैठक भ�ा 
गाउँपािलकाले िनधार्रण गरे बमोिजम ह�नेछ ।  

३. सिमितको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र कायर्िविध सिमितले िनधार्रण गरे 
बमोिजम ह�नेछ । 

४. सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकारः १. सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार दहेाय 
बमोिजम ह�नेछः- 

क. एम्बुलेन्स सेवा पारदश�, सरल, भरपद� र व्यविस्थत �पमा संचालन गरे, नगरेको 
अनुगमन गन� ।  

ख. चालकले पालना गनुर्पन� आचारसंिहता लाग ू गराउने । यस 
कायर्िविधअनुसारको आचार संिहता पालना नगन� चालकलाई चतेावनी िदने र 
आचार संिहता पालना गराउन लगाउने ।  

ग. एम्बुलेन्स सेवाको बारेमा कुनै गनुासो तथा उजरुी आएमा सो को सनुुवाई तथा 
व्यवस्थापन गन� ।  

घ. एम्बुलेन्सको िनि�त मापदण्डको आधारमा भाडा िनधार्रण गन� । सामान्यतया 
एकपटक िनधार्रण भएको भाडा २ वषर् नपगुी पनुरावलोकन गनर् नपाईने ।  
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ङ. सरोकारवाला तथा अन्य संघसंस्थाह� िवच आवश्यकता अनुसार एम्बुलेन्स 
सेवा बारे सिम�ा बैठक गन� ।  

च. गाउँपािलकाको िविश�तालाई ध्यानमा राखी एम्बुलेन्स सेवा संचालनको लािग 
आवश्यक थप मापदण्ड बनाउने ।  

छ. चालकले अनुसचूी बोिजम सेवा शलु्क िलई बैंक/कोषमा दािखला गरे नगरेको 
समय-समयमा िनरी�ण गन� ।  

२. सिमितको सदस्य सिचवले सेवा प्रवाह िस्थितको अद्याविधक िवतरण सिहतको 
प्रितवेदन प्रत्येक वषर्को आषाढ मसान्तमा गाउँकायर्पािलकामा पेश गनुर्पन�छ । 

५. सेवा-शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाः १. एम्बुलेन्स सेवा प्रयोग गरेवापत सम्बिन्धत सेवाग्राहीले 
अनुसूची-१ मा उल्लेख भएअनुसारको रकम सेवा-शुल्कको �पमा बुझाउनुपन�छ ।  

२.  एम्बुलेन्स सेवा वापत उठेको रकम गाउँपािलकाले एक अलग बैक खाता/ कोष 
खडा गरी त्यसमा जम्मा गन�छ ।  

३. सेवा-शलु्क वापत िलईने रकमको अशलुीका लािग गाउँपािलकाले नगदी रिसद 
छपाई उपलब्ध गराउनेछ । नगदी रिसदको अिभलेख/िनयन्त्रण खाता 
गाउँपािलकामा रािखनेछ ।  

४.  सेवा िदए वापत िलईने सेवा-शलु्क नगदी रिसद काटी बैक खातामा जम्मा गन� 
िजम्मेवारी सम्बिन्धत चालकको ह�नेछ ।  

५.  कोषको रकम गाउँपािलकाले स्वीकृत गरेको वािषर्क कायर्योजना अनुसार मात्र 
खचर् गनर् पाईनेछ । कोषको रकम सामान्यतया चालकको तलबभ�ा, इन्धन, 
ममर्त सम्भार र एम्बुलेन्समा रहने अित आवश्यक सामाग्रीको ख�रदमा खचर् 
ग�रनेछ । 

६.  एम्बुलेन्सले सेवा िदएको स्थान र िमित खलु्ने गरी सवारी लगबुक राख्नुपन�छ । लगबुक 
भन� िजम्मेवारी  एम्बुलेन्स चालकको रहनेछ भने सो को प्रमािणत गन� िजम्मेवारी प्रमखु 
प्रशासक�य अिधकृतको ह�नेछ । 
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७. चालकको िनयुि� र सेवा-सुिवधाः १. एम्बुलेन्स सेवा संचालनका लािग 
गाउँकायर्पािलकाले नेपाल सरकारको एम्बुलेन्स सेवा संचालन सम्बन्धी िनद�िशका, २०७८ 
को बुँदा नं. ११ बमोिजम योग्यता पगुेको १ जना चालक सेवा करारमा िनयिु� ग�रनेछ ।  

२. चालकको सेवा सुिवधा दफा ३ बमोिजमको सिमितले िनधार्रण गरे बमोिजम 
ह�नेछ ।  

३. चालकको �. १ लाख सम्मको दघुर्टना िवमा ग�रनेछ । िवमाको िप्रिमयम 
वापतको रकम यसै िनद�िशका  बमोिजमको कोषबाट व्यहो�रन ेछ ।  

४. चालकले पालना गनुर्पन� आचार संिहता अनुसचूी-२ बमोिजम ह�नेछ ।  

८. एम्बुलेन्स रहने स्थान र सोको ममर्त सम्भारः १. एम्बुलेन्स छत्रकोट 
गाउँपािलका वडा नं. ४ श्रङ्ृगा प्राथिमक स्वास्थ्य केन्द्रको हातामा रहनेछ ।  

२. प्रचिलत कानून बमोिजम प्रकृया परूा गरी एम्बुलेन्सको िनयिमत ममर्त संभार गन� 
िजम्मेवारी चालकको ह�नेछ ।  

९. िविवधः  

१. एम्बुलेन्समा रहने न्यनुतम सेवा-सिुवधा तथा औषधीको िववरण अनुसचूी-३ 
बमोिजम ह�नेछ ।  

२. एम्बुलेन्समा सवार िवरामी, िवरामीका आफन्त तथा स्वास्थकम�को िवमाको 
दाियत्व सेवाग्राही  स्वयंको ह�नेछ ।  

३. यस कायर्िविधमा आवश्यकता अनुसार संशोधन र हरेफेर सिमितको िसफा�रसमा 
गाउँकायार्पािलकाले गनर् सक्नेछ ।  

 

 

अनुसूची-१ 
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(कायर्िविधको दफा (५) सँग सम्बिन्धत सेवा सुल्क सम्बन्धी दररेट) 

क्र.सं. देिख सम्म कच्ची पक्क� भाडा  (�.) 

१ छत्रकोट गुल्मी अस्पताल, तम्घास   १६००/- 

२ छत्रकोट 
युनाईटेड िमसन अस्पताल तानसेन, 
पाल्पा 

  २६००/- 

३ छत्रकोट लुिम्बनी मेिडकल कलेज प्रभास, 
पाल्पा 

  २९००/- 

४ छत्रकोट बुटवल-मिणग्राम-भैरहवा   ४५००/५०००/५८००/- 

५ छत्रकोट भरतपुर, िचतवन   ९०००/- 

६ छत्रकोट काठमाडौं    

 

छोटो दरुीमा संचालन गदार् कच्ची सडकमा प्रित िक.िम.�.११०/- र पक्क� सडकमार �.५५/- 
का दरले भाडा वापतको शलु्क लाग्ने छ । 

• मािथ उल्लेिखत दरमा तेल र िविभन्न करको रकम समावेश ग�रएको छ ।  

• दुरीको हकमा गन्तव्य स्थान नै मान्य ह�नेछ ।  

• एम्बुलेन्सको तोिकएको सेवा शुल्क र माग फाराम भरी िवरामी लैजानु अगावै 
कायार्लयमा बुझाउनुपन�छ । 
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अनुसूची-२ 
(कायर्िविधको दफा ६ को उपदफा ३ सँग सम्बिन्धत) 
एम्बुलेन्स चालकले पालना गनुर्पन� आचार संिहता 

 
१. एम्बुलेन्स संचालन तथा व्यवस्थापन कायर्िविध, २०७८ लाई पणूर्तः पालना गनुर्पन�,  
२. आफ्नो पशेागत भिूमका िनवार्ह गन� क्रममा इमान्दा�रता र िव�सिनयता गद� आफ्नो 

पेशाको मानमयार्दामा खलल पगु्ने कुनै काम गनर् नह�ने,   
३. मादक पदाथर् सेवन गरी एम्बुलेन्स चलाउन नह�ने, 
४. िवरामीको ओसारपसार तथा उपचार गन� क्रममा िवरामी तथा िवरामीको प�रवारलाई 

सँधैं सम्मानपवूर्क व्यवहार गरी उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गनुर्पन�, 
५. आफूले िलएको िनणर्यह�मा आफ्नै व्यि�गत �पमा िजम्मेदार र जवाफदहेी ह�नुपन�, 
६. आफ्नो पशेागत द�ता सधुार गद� लैजानुका साथै आफूमा भएका पेशागत द�ता 

आफ्नो �ेत्रका अ�लाई पिन िसकाउनु पन�, 
७. कुनैपिन िवरामीलाई ओसारपसार गनुर्अिघ उसको बारेमा पयार्� जानकारी िलई 

उपचारमा सहयोग गनुर्पन�, 
८. िवरामीलाई िवच बाटोमा छाड्न नह�ने, 
९. आफ्नो कामको िशलिशलामा पाएका कुनैपिन सचूना गोप्य राख्नुपन� तथा 

िवरामीह�बाट पाएको जानकारी तेस्रो प�लाई खोल्न नह�ने तर कानूनी र पेशागत 
दाियत्व िनवार्ह गनर् वा िवरामीको सेवामा आवश्यक परेमा त्यस्तो सचूना बारेमा 
जानकारी िदन सक्ने, 

१०. अस्पताल पवूर् सेवा एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापनमा सहयोग पगु्ने तथा अनुसन्धानमा 
मद्दत पयुार्उनु पन�, 
११. आफूले उिचत दखेेको िवरामीको गणुस्तरीय सेवामा प्रभाव पान� राम्रा प�ह�को 

जानकारी आफ्नो सपुरीवे�क तथा स्वास्थ्य संस्थालाई िदनुपन�छ । नेपाल सरकारले 
प्रितवन्ध लगाएका वस्तुह� ओसारपसार नगन�, प्रचिलत कानूनको पालना गनुर्पन� ।  
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म.......................................... (नाम) ................................................  

ठेगाना ................................................... ना.प्र.नं. ................................  

िजल्ला, ड्राइिभङ्ग लाइसेन्स नं. ....................................................... ले मािथको 
उल्लेिखत आचार संिहता अध्ययन गरेको छु । गलु्मी िजल्ला छत्रकोट गाउँपािलकाको 
एम्बुलेन्स चलाउँदा मैले यो आचार संिहता पणूर् �पमा पालना गनर् सहमित जनाई सहीछाप 
गरेको छु ।  

चालककोः     रोहवरमा प्रािणत गन� व्यि�कोः   
दस्तखतः     दस्तखतः 
िमितः     नाम/पदः 
संस्थाको छापः 
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अनुसूची-३ 
(कायर्िविधको दफा ८ को उपदफा १ सँग सम्बिन्धत) 

“ख” गगर्को (Basic Life Support (BLS) एम्बुलेन्समा ह�नपुन� औषधी र उपकरणको 
जनशि�को िववरण 

1. All Emergency Equipments 

• Stethoscope 

• B.P. Apparatus 

• Tongue Depressor 
2. IV drips 
3. ECG Monitor with oxygen monitor 
4. Intubation set 
5. Various intubation tubes and laryngeal tubes 
6. Ambu bag 
7. Nebulizer set 
8. Cervical collars 
9. CPR board 
10. Oxygen supply 
11. OB kit 
12. Splints 
13. Catheterizations sets 

Others: 
14. Washing equipment’s 
15. Wheel chair and trolley 
16. Radio communication 
17. Tablet with 4G connectivity  

Staffs 
18. Ambulance driver with first aid trainings 
19. EMT 

 
आ�ाले, 

पणु्य प्रसाद पौडेल 
िनिम� प्रमखु प्रशासक�य अिधकृत 


