
 

खिजीदेम्वा गाउँपाखिका, खिजीफिाटे ओििढ ुंगा 

१ नुं. प्रदेश, नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 

िण्डः २    सुंखयाः ७   खिख ः २०७५/०२/०७ 

 

काययपाखिकाबाट जारी खनयिाविी खनदेखशका र काययखवखिहरु नेपािको सुंखविानको िारा 

२२६ बिोखजि खिजीदेम्वा गाउँ काययपाखिकािे बनाएको  ि िेखिए बिोखजिको खनयि 

सवयसािरणको जानकारीको िाखग प्रकाशन गररएको छ । 

२०७५ सािको खनयि नुं.–७ 

 एम्ब िेन्स सेवा सञ्चािन  था यवयवस्थापन सम्बखन्ि काययखवखि, २०७५  

प्रमाणिकरि णमण िः २०७५/१२/०१ 

पणिले संशोधन णमण िः २०७९/०४/२२  

  

 प्रस् ावनाः यस णिजीदेम्बा गाउँपाणलका ओिलढुङ्गा द्वारा एम्बलेुन्स सेवालाई सरल, भरपदो र 

व्यवणथि  गनन  िा एम्बलेुन्सलाई जन ाको पि चँसम्म परु् याई सेवाको गिुथ र बणृि गनुनपने भएकोले 

यो एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालन  िा व्यवथिापन कायनणवणध – २०७५  यार पाररएको छ ।  

१. सुंखिप्त नाि र प्रारम्भः–      

(क) यस कायनणवणधको नाम एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालन  िा व्यवथिापन कायनणवणध रिनेछ ।  

(ि) यो कायनणवणध  रुुन्  प्रारम्भ ि नेछ ।   

२. पररभाषाः- णवषय वा प्रसंगले अको अिन नलागेमा यस णनदेणशकामािः 

१.  एम्बलेुन्स भन्नाले णवरामी ओसार पसार, ल्याउने/परु् याउने वािनलाई सम्झन ुपदनछ ।   



२. एम्बलेुन्स जनशणि भन्नाले एम्बलेुन्समा उपणथि  रिने थवाथ्यकममी   िा चालकलाई सम्झनपुदनछ।   

३. चालक भन्नाले एम्बलेुन्स चलाउने चालक सम्झनपुदनछ ।   

४. संथिा भन्नाले एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालन गने णिजीदमे्बा गाउँपाणलकालाई सम्झनपुदनछ ।   

५. सणमण  भन्नाले एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालन गनन गठन भएको सणमण लाई सम्झनपुदनछ ।   

६. शलु्क भन्नाले सणमण ले  ोकेको अनमुण , नवीकरि  िा सेवा शलु्कलाई सम्झन ुपदनछ ।   

७. सेवा भन्नाले एम्बलेुन्सले आकथमीक वा अन्य गम्भीर प्रकृण का थिानीय थ रमा उपचार ि न नसकी    

सणुबधा सम्पन्न अथप ाल सम्म लाने र ल्याउने णवरामीलाई णदने सम्पिून सेवा सम्झनपुदनछ ।   

  

३. खिजीदेम्बा गाउँपाखिकाको काि क यब्यः  

१. प्रचणल  काननूमा उल्लेि भए बमोणजम श निरुको पालना गरी सणमण को समन्वयमा एम्बलेुन्स 

सेवा सञ्चालन गनुनपने ।   

२. सणमण ले  ोके अनसुारको भाडा णलर्न सोको णवल सेवाग्रािीलाई उपलब्ध गराउने   

३. णवरामीलाई णवरामी रिकेो ठाउँ वा घटनाथिलबाट अथप ाल वा उपचार थिलसम्म वा णचणक्सक 

वा थवाथ्य संथिाले णसफाररस गरे बमोणजम णवरामीको बासथिान सम्म पयुानउनको लाणग मार 

एम्बलेुन्सको प्रयोग गनुनपदनछ ।   

४. कुनैपणन विानामा एम्बलेुन्स सेवाबाट कसैलाई पणन बणञ्च  गनन पाईनेछैन ।   

५. एम्बलेुन्सलाई २४ सै घण्टा सेवा प्रदान गने िाल मा राख्नपुनेछ ।   

६. एम्बलेुन्स सेवा प्रदान गरे वाप  प्राप्त आम्दानीको छुटै्ट अणभलेि राख्नपुनेछ । र प्र्येक वषन 

लेिारीक्षि गराउनपुनेछ । सोको जानकारी गाउँपाणलकामा गराउनपुनेछ ।   

८. एम्बलेुन्स सञ्चालनबाट प्राप्त आम्दानी र ्यसका लाणग भएको िचन प्र्येक ४/४ मणिनामा 

एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालन सणमण लाई जानकारी गराउनपुनेछ । 

९. गाउँपाणलकाबाट प्राप्त णनदशेनलाई सणमण ले अक्षरस पालना गनुनपनेछ ।   

 

४. एम्ब िेन्सको िापदण्ड  था वगरकरणः  



१. राणरिय प्रदषुि मापदण्ड अणनवायन रुपमा पालना गनुनपनेछ ।   

२. एम्बलेुन्सको पणिचान ि नेगरी साईरन बत्ती जडान, फोर ह्वील ड्रार्भ भएको ि नपुनेछ ।   

३. एम्बलेुन्समा एम्बलेुन्स शब्द र गाउँपाणलका र चालकको टेणलफोन नं. अंग्रेजी र नेपाली दबैु भाषामा 

लेणिएको ि नपुनेछ ।   

४. एम्बलेुन्सको वणगनकरि िलु्ने गरी बगन उल्लेि भएको ि नपुनेछ ।   

५. एम्बलेुन्सको क्षम ा १००० णस.णस. भन्दा बढी भएको िनपनेछ ।  

६. एम्बलेुन्सको चालकको णसट पछाडी कुनैपणन णसट नरािेको ि नपुनेछ ।   

७.  ोणकएको भाडा दर प्रमाणि  गराई एम्बलेुन्स णभर कुनै भागमा टाँस गनुनपनेछ ।   

५. एम्ब िेन्स सञ्चािनको िेत्र स खबिाः  

णिजीदमे्बा गाउँपाणलकाबाट मन्िली,णजरी,चररकोट,काठमाण्डौ, ओिलढुङ्गा णजल्ला वा 

णछामेकी गाउँपाणलकािरुबाट माणि उल्लेणि  थिानिरुमा मार सञ्चालन गररने छ भने णवशेष 

पररणथिण मा णवशेष णनिनय गरी अगाडी बढीने छ ।  

६. एम्ब िेन्स सञ्चािन कोषको यवयवस्थापनः 

१. दईु िा ा सञ्चालन गरर एम्बलेुन्स सञ्चालन कोषको व्यवथिापन गररनेछ ।  

२. एम्बलेुन्सबाट प्राप्त सेवा शलु्क उि कोषमा जम्मा गररनेछ ।  

३. कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट एम्बलेुन्सको ममन संिार, र्न्धन, चालकलाई  लब भत्ता को 

व्यावथिा गररनेछ । यणद उि कोषमा जम्मा भएको रकमबाट अपगु ि न गएमा गाउँपाणलकाबाट िप 

रकम व्यवथिा गररनेछ ।  

∆
७. एम्ब िेन्स सेवा सञ्चािन सखिख ः  

एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालन, व्यवथिापन र अनगुमन गनन दिेायको पदाणधकारी रिकेो एम्बलेुन्स सेवा 

सञ्चालन सणमण  रिनेछ । 

१. अध्यक्ष  गाउँपाणलका प्रमिुिः      गम्ब  शेपाय  

२. सदथय दणल , अल्पसंख्यक         कखब ा देवी सन वार       

                                                           
∆ पणिलो संशोधन िारा संशोणध  



३. सदथय सम्बणन्ध  वडाको मणिला सदथय     श्रीरिाया स न वार  

४. सदथय आणदवासी जनजा ी       दोचर शेपाय  

५. सदथय अध्यक्षबाट मनोणन  १ जना       पासाङ खङिा शेपाय 

६. सदथय गाउँपाणलकाको वडा अध्यक्षिरु मध्येबाट १ जना    नगेन्र बहाद र बस्ने   

७. सदथय थवाथ्य शािा/र्काईबाट १ जना थवाथ्य संयोजक   

८. सदथय सम्बणन्ध  वडाको वडा अध्यक्ष     रािक िार स न वार   

९. सदथय सणचव गाउँपाणलका आणिनक प्रशासन शािा प्रमिु   

◊
८. एम्ब िेन्स सेवा श ल्कः (१) एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालन गननको लाणग सणमण ले  ोकेको भाडा 

दरलाई एम्बलेुन्स सेवा शलु्क बझ्न ुपदनछ । उि दरुी बणगनकरि गरी दिेाय बमोणजमको भाडा दर 

णनधानरि गररएको छ ।  

१. णिजीदमे्बा गाउँपाणलका णभरबाट काठमाण्डौ सम्म प्रण णटप रु १२५००।  

२. णिजीदमे्बा गा.पा.बाट मन्िली  रु ८०००। 

३. णिजीदमे्बा गा.पा.बाट श्रीचौर ि द ैओिलढंुगा  रु ८०००। 

४. णिजीदमे्बा गाउँपाणलका णभरबाट णजरी  रु ९५००। 

५. णिजीदमे्बा गाउँपाणलका णभरबाट चररकोट  रु १००००।   

६. णिजीदमे्बा गाउँपाणलका णभरबाट िकुोट ि दँै ओिलढुङ्गा सम्म रु १२५००। अन्य 

गाउँपाणलकािरुबाट प्रण णटप  रु २००००। 

७. णिजीदमे्वाबाट श्रीचौर सम्म ४०००। 

८. णिजीदमे्बा गाउँपाणलकाको वडा नं ५ भरी    रु १५००।  

९. णिजीदमे्बा गाउँपाणलकाको वडा नं १,२,३, ४ र ६ भरी रु २५००।  

१०. णिजीदमे्बा गाउँपाणलकाको वडा नं ७,८, र ९ भरी    रु ४५००।  

११. णिजीदमे्बाबाट ढाडे णसररसे रु. ४०००। 

                                                           
◊ पणिलो संशोधनद्वारा संशोणध  



णवशेष पररणथिण ले अन्यर जानपुने भएमा सणमण को णवशेष बैठकले णनिनय भए अनसुार ि नेछ । 

उि थिान िाईव ेवािकेका शािा बाटो माफन   टोल बथ ीमा जाँदा बाटोको दरुी िरेी सणमण ले भाडा 

णनधानरि गनेछ ।   

 (२) उपखनयि (१) िा ज नस कै क रा िेखिएको भए ापखन अस्प ाि/बखथयङ सेन्टरको 

पे्रषणको आिारिा गवयव ी  था प्रस  ी जखटि ा भएका िखहिाहरुिाई खनःश ल्क सेवा 

प्रदान गररनेछ । सो सेवाको अखभिेि अन सूची ३ बिोखजिको ढाँचािा राखन पनेछ ।  

९. एम्ब िेन्स चािक खनय क्ती सम्बन्ििाः   

१. रर पवूनक सवारी चालक अनमुण –पर णलएको ।   

२. सवारी चालकको रुपमा न्यनू म ५ (पाँच) वषनको अनभुव भएको ।   

३. कणम् मा २४ वषन उमेर परूा गरेको ।   

४. आकणथमक उपचार समन्वय सणमण ले  ोके बमोणजम प्रािणमक उपचारको  ाणलम प्राप्त गरेको ।   

१०. एम्ब िेन्स चािकको िाखसक  िब भत्ता खनिायरण सम्बन्ििाः एम्बलेुन्स चालकको माणसक 

 लब भत्ता सणमण ले  ोके बमोणजम ि नेछ ।   

११. एम्ब िेन्स चािकिे पािना गन यपने आचारसुंखह ाः 

१. एम्बलेुन्स सञ्चालन कायनणवणध २०७५ लाई पिून रुपमा पररपालना गनुनपनेछ ।   

२. आफ्नो पेशाग  भणूमका णनवानि गने क्रममा र्मान्दारर ा र णवश्वसनीय ालाई कायम गद ैआफ्नो 

पेशाको मान मयानदामा िलल पगु्ने कुनै काम गनन पार्ने छैन ।   

३. मादक पदािन सेवन गरी एम्बलेुन्स चलाउन नि ने ।   

४. णवरामी ओसार पसार गने क्रममा णवरामीको बारेमा पयानप्त जानकारी णलई उपचारमा सियोग गनुनपनेछ।   

५. णवरामीलाई णवच बाटोमा छोड्न नि ने ।   

६. दणैनक सेवा शलु्क वाप  उठेको रकम सणमण ले  ोकेको बैंक िा ामा बणढमा १ िप्ता णभर जम्मा 

गरी सोको बैंक भौचर सणमण लाई पेश गनुनपनेछ ।   

                                                           
 पणिलो संशोधन द्वारा संशोणध  



७. आफ्नो कामको णसलणसलामा भएका कुनै पणन सचूना गोप्य राख्नपुने  िा णवरामीबाट पाएको 

जानकारी कुनै  ेश्रो पक्षलाई ब ाउन नि ने ।  र काननूी र पेशाग  दाणय्व णनवानि गनन वा णवरामीको 

सेवामा आवश्यक परेमा ्यथ ो सचूनाको वारेमा जानकारी णदनपुनेछ ।   

८. प्रचणल  काननूको पालना गनुनपनेछ ।   

९. सेवाग्रािीबाट प्राप्त  ोणकए बमोणजमको एम्बलेुन्स सेवा शलु्क वाप को रकम बणुझणलदा अणनवायन 

रुपमा नगदी रणसद प्रदान गनुनपनेछ । रणसद समाप्त भएपणछ अधनकट्टी अनसुारको सबै प्राप्त सेवा 

शलु्कको कूल जोड जम्मा गरेको नगद वा बैंक भौचरको णिसाब बझुाए पणछ मारै अको नगदी रणसद 

णदईनेछ ।  

१०. एम्बलेुन्स सञ्चालन गदान अणनवायन रुपमा अनसुचूी-२ बमोणजमको लगबकु भनुनपने ।  

११. एम्बलेुन्स  चालक ले अनसुचूी १ बमोणजमको ढाँचामा आचार संणि ा पालना सम्बन्धमा सिमण  

जनाई सणिछाप गनुनपनेछ । 

अनसुचूी-१ 

 नामिः  

ठेगानािः        ना.प्र.निः         णजल्लािः   

लाईसेन्स नं. .................................... लाईसेन्स जारी णमण ...........................................   

ले उल्लेिी  आचार संणि ा अध्ययन  िा पालना गरेको छु । ओिलढुङ्गा णजल्ला णिजीदमे्बा 

गाउँपाणलका, णिजीफलाटे, ओिलढंुगा मा ि मा रिकेो   

एम्बलेुन्स चलाउँदा मैले यो आचार संणि ा पिून रुपमा पालना गनेछु, भणन सिमण  जनाई सणिछाप 

गरेको छु ।   

चािकको       रोहबरिा प्रिाखण  गने यवयखक्त  

दथ ि िः      दथ ि िः    

 नामिरिः       नामिरिः     

ठेगानािः          पदिः   

णमण िः       णमण िः            

      कायानलयको छापिः                  आज्ञािे 

  डम्बरबहाद र रजनिगर 

 प्रि ि प्रशासकीय अखिकृ  

                                                           
 पणिलो संशोधन िारा संशोणध  



अन सूची–२ 

खिजीदेम्वा गा.पा.को एम्ब िेन्स सञ्चािन सम्बन्िी िकब क 

क्र.सुं. खवरािीको नाि ठेगाना खिङ्ग उिेर  

स्थान उपचारिा 

गएको 

कारण 

खिख  

र 

सिय  

 

रकि  

 

खकिो 

खिटर  

सम्पकय  

नुं. 

ब झाउने

को 

दस् ि  

बैकँिा 

जम्िा खिख  

र भौचर नुं. 

सूचना 

खदने 

यवयखक्त 

 

कै 
देखि  सम्ि 

                

                

                

                

                

 



अन सूची–३ 

खिजीदेम्वा गा.पा.को एम्ब िेन्स सञ्चािन सम्बन्िी िकब क 

क्र.सुं. गभयव ी स त्केरी 

िखहिाको नाि 
खिख  उिेर 

स्थान पे्रषणको 

कारण 

पे्रषण 

गररएको 

अस्प ाि 

 

 

ना.प्र.नुं. 

सम्पकय  

नुं. 

पे्रषण गनय 

स्वास््य 

सुंस्था 

पे्रषण गनय 

स्वास््य 

किरको 

नाि र पद 

 

कै 
देखि  सम्ि 

             

             

             

             

 

आज्ञािे 

  डम्बरबहाद र रजनिगर 

 प्रि ि प्रशासकीय अखिकृ  


