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सिसिङ्वा गाउँपासिका 

गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

िाब्िाखु, ताप्िेजुङ 

१ नं. प्रिेि, नेपाि 



एम्बुिेन्ि िेवा िञ्चािन सनिेसिका, २०७७ 

प्रस्तावनााः नसनर्दङ्वा गाउँपानलकाले आ.ब. २०७७।०७८ मा स्वास््य के्षत्रमा नलएको नीनत अन्तगगत 

"गाउँपानलकाका कोनि पनन नागरिकिरु अकालमा ज्यान गमुाउने अवस्था िुन ननर्दन एम्बलेुन्सको ब्यबस्था गरिनेछ" 

भन्ने नीनतलाई परु्ग रुपमा कायागन्वयन गनग भौगोनलक नबकटता, सनुवधासम्पन्न स्वास््य सेवाको अभाब, कमजोि 

आनथगक अवस्थाको कािर् खासगिी गभगवती, सतु्केिी, अपाांग, एकल मनिला, बदृ्व, बदृ्वा वा कुनै पनन नागरिकको 

अकालमै ज्यान गमुाउने अवस्था आउन ननर्दन नागरिकलाई एम्बलेुन्स मार्ग त सनुवधासम्पन्न अस्पतालमा लगी 

उपचाि गिाई ननजको स्वास््य अवस्थामा सधुाि ल्याउने अवस्था नसजगना गनगको लागी एम्बलेुन्सको ब्यबस्था गिी 

उक्त एम्बलेुन्सको सेवा सांचालनलाई पािर्दिी, सिल, भिपर्दो ि व्यवनस्थत गनग तथा एम्बलेुन्स सेवामा जनताको पिुचँ 

बढाई सेवाको गरु्स्ति वनृि गनग वाञ्छननय भएकोले, 

नसनर्दङ्वा गाउँपानलकाको प्रिासकीय कायगनवनध ननयनमत गने ऐन, २०७७ को र्दर्ा ४ बमोनजम, नसनर्दङ्वा 

गाउँकायगपानलकाले र्दिेायको ननर्दनेिका जािी गिेको छ । 

१. िंसिप्त नाि ि प्रािम्भ: 

(क) यो ननर्दनेिकाको नाम “एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालन ननर्दनेिका, २०७७” ििकेो छ । 

(ख) यो ननर्दनेिका गाउँ कायगपानलकाले स्वीकृत गिेको नमनतबाट प्रािम्भ िुनेछ । 

२. परिभाषा: नवषय वा प्रसङ्गले अको अथग नलागेमा यस ननर्दनेिकामा:- 

(क)  “एम्बलेुन्स” भन्नाले नबिामी ओसाने नस्वकृनत प्राप्त गिेको विान सम्झन ुपछग ि सो िब्र्दले एम्बलेुन्समा 

जनित उपकिर्, चालक ि परिचारिका समेतलाई जनाउँछ । 

(ख)  “एम्बलेुन्स जनिनक्त” भन्नाले एम्बलेुन्समा उपनस्थत ििने स्वास््यकमी ि चालक सम्झन ुपछग । 

(ग)  “चालक” भन्नाले एम्बलेुन्स चलाउने चालक सम्झनपुछग । 

(घ)  “गाउँपानलका” भन्नाले नसनर्दङ्वा गाउँपानलकालाई सम्झन ुपछग । 

(ङ)  “सेवा िलु्क” भन्नाले एम्बुलेन्स प्रयोग गिे बापत सेवाग्रािीले बझुाउन ुपनेगिी सनमनतले तोकेको िलु्क 

सम्झन ुपछग । 

(च)  “सनमनत” भन्नाले र्दर्ा ३ बमोनजम गनित एम्बलेुन्स सेवा व्यवस्थापन तथा अनगुमन सनमनत सम्झन ुपछग 

। 

(छ)  "पर्दपनुतग सनमनत" भन्नाले र्दर्ा ६ को उपर्दर्ा ३ बमोनजम गनित सनमनतलाई सम्झन ुपछग । 

(ज)  “सेवा” भन्नाले एम्बलेुन्सले नबिामीलाई नर्दने सम्परु्ग सेवा सम्झन ुपछग । 

३. एम्बुिेन्ि िेवा व्र्वस्थापन तथा अनुगिन िसिसत: (१) एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालनको व्यवस्थापन, अनगुमन 

तथा िेखर्दखे गनग र्दिेायको पर्दानधकािीिरु ििकेो एक  "एम्बलेुन्स सेवा व्यवस्थापन तथा अनगुमन सनमनत" ििनेछ । 

(क) गाउँपानलका अध्यक्ष     -  सांयोजक 

(ख) गाउँपानलका उपाध्यक्ष      -  सर्दस्य 



(ग) प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत    -  सर्दस्य 

(घ) सामानजक नबकास सनमनतको सांयोजक    -   सर्दस्य 

(ङ) कायगपानलकाले तोकेको कायगपानलकाको १ जना मनिला सर्दस्य -  सर्दस्य 

(च) प्रनतनननध, गाउँ िेिक्रस सोसाईटी, नसनर्दङ्वा   -  सर्दस्य 

(छ) साब्लाख ुस्वास््य सांस्था (अस्पताल) प्रमखु   -  सर्दस्य 

(ज) स्थानीय प्रििी चौकी प्रमखु     -   सर्दस्य 

(झ) गाउँपानलकाको स्वास््य िाखा प्रमखु   -  सर्दस्य - सनचव 

(२) सनमनतको कुल सर्दस्य सङ््या मध्ये एकाउन्न प्रनतित सर्दस्य उपनस्थत भएमा बैिक बस्नको लागी गर्पिुक 

सङ््या पगेुको मानननेछ । 

(३) सनमनतको बैिक आवश्यकता अनसुाि बस्नेछ । सनमनतको बैिक भत्ता गाउँ कायगपानलकाले ननधागिर् गिे 

बमोनजम िुनेछ । 

(४) सनमनतको बैिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था ि कायगनवनध सनमनतले ननधागिर् गिे बमोनजम िुनेछ । 

४. िसिसतको काि, कतयव्र् ि असिकाि: 

(१) सनमनतको काम, कतगव्य ि अनधकाि र्दिेाय  बमोनजम िुनेछ :- 

(क)  एम्बलेुन्स सेवा पािर्दिी, सिल, भिपर्दो ि व्यवनस्थत रुपमा सञ्चालन गिे, नगिेको अनगुमन गने । 

(ख)  चालकले पालना गनुगपने आचािसांनिता लाग ूगिाउने । यस ननर्दनेिका अनसुािको आचािसांनिता पालन 

नगने चालकलाई चेतावनी नर्दने ि आचािसांनिता पालना गनग लगाउने । 

(ग) एम्बलेुन्स सेवाको बािेमा कुनै गनुासो तथा उजिुी आएमा सो को सनुवुाई तथा व्यवस्थापन गने । 

(घ) सिोकािवाला तथा अन्य सङ्घ सांस्थािरु नबच आवश्यकता अनसुाि एम्बलेुन्स सेवा बािे सनमक्षा बैिक 

गन े। 

(ङ) गाउँपानलकाको नवनिष्टतालाई ध्यानमा िानख एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको लानग आवश्यक थप 

मापर्दण्ि बनाउने । 

(च)  कायगपानलकाले ननधागिर् गिेको सेवा िलु्कलाई प्रत्येक र्दईु बषगमा बजाि भाउ, मिांगीको अवस्था, 

इन्धनको र्दििेट लगायत नननित मापर्दण्िको आधािमा पनुिावलोकन गनग कायगपानलका समक्ष नसर्ारिस 

गने । 

(छ) चालकले सेवा िुल्क नलई बैंक/कोषमा र्दानखला गिे नगिेको समय समयमा ननिीक्षर् गने । 

(ज) एम्बलेुन्सको सेवा िुल्क ि नबिामी पक्षले गनग िुने ि निुने कुिािरुको जानकािीमलूक सचूना गािीको 

नभत्री भागमा र्दनेखने गिी िाखे/निाखेको ननिीक्षर् गने । 

(झ) सनमनतको अन्य काम कतगब्य अनधकाि यसै ननर्दनेिकामा अन्यत्र तोनकए बमोनजम िुनेछ । 



(२) सनमनतको सर्दस्य-सनचवले सेवा प्रवािको नस्थनतको चौमानसक नवविर् गाउँ कायगपानलकामा पेि गनुग पनेछ । 

साथै बानषगक अद्यावनधक नवविर् प्रत्येक वषगको श्रावर्को पनिलो कायगपानलका बैिकमा पेि गनुग पनेछ । 

५. िेवा िुल्क िम्बन्िी व्र्वस्था: 

(१)एम्बुलेन्स सेवा प्रयोग गिेबापत सांबनन्धत सेवाग्रािीले कायगपानलकाले ननधागिर् गिे बमोनजमको िकम सेवा 

िलु्कको रुपमा बझुाउन ुपनेछ । ति एक पटक ननधागिर् भएको भािा र्दइु बषग नपगुी पनुिावलोकन गनग पाइने छैन । 

(२) एम्बलेुन्स सेवा बापत उिेको िकम जम्मा गनगको लानग गाउँपानलकाले एक अलगै कोष/खाता सांचालन गनेछ 

।  

स्पनष्टकिर्ाः- र्दर्ा ५ को उपर्दर्ा २ प्रयोजनको लानग अलगै कोष/खाता भन्नाले लक्ष्मी बैंक नलनमटेि, साब्लाखमुा 

गाउँपानलकाको नाममा ििकेो नवनवध कोष खाता (ग.५.१N) खाता नां. ०९३०३०००१९५ लाई बझुाउनेछ । 

(३) सेवा िुल्क बापत नलइने िकमको असलुीका लानग गाउँपानलकाले नगर्दी िनसर्द छपाई उपलब्ध गिाउनेछ । नगर्दी 

िनसर्दको अनभलेख/ननयन्त्रर् खाता गाउँपानलकामा िानखने छ । 

(४) सेवा नर्दएबापत नलइने सेवा िलु्क नगर्दी िनसर्द काटी बैंक खातामा जम्मा गने नजम्मेवािी सम्बनन्धत चालकको 

िुनेछ । 

(५) कोषको िकम सामान्यतया चालकको तलब भत्ता, इन्धन, एम्बलेुन्सको ममगत सम्भाि ि एम्बलेुन्समा ििने अनत 

आवश्यक सामाग्रीको खरिर्दमा खचग गरिनेछ । ति उक्त कोषमा िकम अभाव भएमा गाउँपानलकाको नस्वकृत बानषगक 

बजेटबाट भकु्तानी गनग बाधा पने छैन । 

६. एम्बुिेन्ि चािक िंबसन्ि ब्र्बस्था: (१) एम्बलेुन्स सेवा सांचालनका लानग गाउँपानलकाले एक जना चालक 

सेवा किािमा ननयकु्ती गनेछ ।  

(२) चालकको योग्यता र्दिेाय बमोनजम िुनेछ । 

(क) िीत पवूगक सविी चालक प्रमार् पत्र नलएको 

(ख)  कनम्तमा एसइ वा सो सिि उनतगर्ग गिेको 

(ग) २५ वषग उमेि पिुा भएको 

(घ) नैनतक पतन र्दनेखने र्ौजर्दािी अनभयोगमा सजाय नपाएको 

(ङ) *सवािी चालकको रुपमा न्यनूतम नतन वषगको अनभुव प्राप्त गिेको 

(च) धमु्रपान मद्यपान गने बानी नभएको 

(छ)  आांखा, िात, खटु्टामा कुनै समस्या नभएको (मान्यता प्राप्त अस्पतालबाट प्रमानर्त भएको िुन ुपने) 

(ज)  क्यान्सि, िायनबनटज, मटुु, र्ोक्सोको िोग जस्ता नर्दघगिोग नभएको (मान्यता प्राप्त अस्पतालबाट प्रमानर्त 

भएको िुन ुपने) 

 
* प्रथम परिमाजगन द्वािा परिमानजगत 



(झ) उच्च नैनतक चरित्र भएको 

(ञ) *मान्यता प्राप्त सिकािी सांस्थाबाट प्राथनमक उपचािको तानलम प्राप्त गिेकोलाई प्राथनमकता नर्दने, कुनै पनन 

ब्यनक्तले आवेर्दन ननर्दएमा अन्य योग्यता पगेुको ब्यनक्तबाट ननयमानसुाि छनोट गिी गाउँपानलकाले तानलम 

नर्दने 

स्पनष्टकिर्ाः यस उपर्दर्ा २ को बुांर्दा (ख) मा उल्लेनखत "कनम्तमा एसइइ वा सो सिि उनतगर्ग गिेको" भन्ने प्रावधानको 

सन्र्दभगमा नेपाल सिकािले सवािी इजाजतपत्रको लानग एसइइ वा सो सििको योग्यता लागु गनुग भन्र्दा अगािी जािी 

भएका इजाजतपत्र धनीिरुको िैनक्षकयोग्यतालाई समेत मान्यता नर्दने । 

(३) एम्बलेुन्स चालकको ननयनुक्त गनग र्दिेाय बमोनजमको पर्दपनुतग सनमनत ििनेछ । 

(क) प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत     - सांयोजक 

(ख)  नजल्ला ट्रानर्क प्रििी कायागलयको प्रनतनननध एक जना  - सर्दस्य 

(ग) गाउँपानलकाको स्वास््य  िाखा प्रमखु     - सर्दस्य 

(घ) साब्लाख ुप्रििी चौकी इन्चाजग     - सर्दस्य 

(ङ) गाउँपानलकाको कमगचािी प्रिासन िाखा प्रमखु   - सर्दस्य – सनचव 

(४) पर्दपनुतग सनमनतको काम कतगब्य अनधकाि तथा एम्बलेुन्स चालक ननयनुक्त प्रकृया र्दिेाय बमोनजम िुनेछ । 

(क)  एम्बलेुन्स चालकको ननयनुक्तको लागी एक िप्ताको सचूना प्रकािन गने । 

(ख)  म्यार्द नभत्र प्राप्त आवेर्दन मध्य ेर्दर्ा ६ को उपर्दर्ा ३ बमोनजम योग्यता भएका आवेर्दकिरुको छोटो सचूी 

(Short List) तयाि गने । 

(ग) चालक ननयनुक्तको लागी नलनखत पिीक्षा, प्रयोगात्मक पिीक्षा, स्वास््य जाँच तथा अन्तवागताग गने ।  

(घ) नलनखत, प्रयोगात्मक, स्वास््य जाँच तथा अन्तवागतागको परु्ाांक, उनतगर्ाांक, समयावनध प्रचनलत काननू 

बमोनजम पर्दपनुतग सनमनतले आरै् ननधागिर् गनुग पने । 

(ङ) पर्दपनुतग सनमनतले पिीक्षा गने प्रयोजनको लानग आबश्यक नबषय नबिेषज्ञिरुलाई आमनन्त्रत सर्दस्यको रुपमा 

बोलाउन सक्नेछ । 

(५) चालकको तलब भत्ता नेपाल सिकािले सांबनन्धत पर्दको लानग ननधागिर् गिे बमोनजम िुनेछ । अन्य सेवा 

सनुवधाको सांबन्धमा सेवा िलु्क बापत उिेको िकम पयागप्त भएमा ि आबश्यकताको आधािमा र्दर्ा ३ बमोनजमको 

सनमनतले ननधागिर् गिे बमोनजम िुनेछ । 

(६) चालकको रु २ लाख सम्मको र्दघुगटना नबमा गरिनेछ । नबमाको नप्रनमयम बापतको िकम यसै ननर्दनेिका 

बमोनजमको कोषबाट बेिोरिने  छ । 

 
* प्रथम परिमाजगनद्वािा परिमानजगत 



(७) चालकले अनसुचुी (१) बमोनजमको आचािसांनिताको र्दईु प्रनतमा िस्ताक्षि गिी एक प्रनत कायागलयलाई बझुाउन ु

पनेछ ि एक प्रनत आरू्ले िा्नु पनेछ । 

(८) गाउँपानलकाले प्रत्येक बषग एम्बलेुन्स चालकको स्वास््य पिीक्षर् गिाउनेछ । 

(९) चालकले एम्बलेुन्स प्रयोगको लगबकु अनसुचुी (२) बमोनजमको ढाँचामा िा्न ुपनेछ ।  

(१०) यस र्दर्ा बमोनजम ननयुक्त चालकको किाि ननवकिर् ननजको कायगसम्पार्दनको मलु्याांकन गिी प्रत्येक आनथगक 

बषगको िरुुवातमा गरिनेछ । स्वास््य पिीक्षर् गर्दाग समस्या िुने, आचािसांनिता पालना नगने ि कमजोि कायगसम्पार्दन 

गने चालकको किाि ननवकिर् िुने छैन । 

(११) यस र्दर्ा बमोनजम ननयुक्त चालकको तलब भत्ता लगायत अन्य सनुवधा यसै ननर्दनेिकाको र्दर्ा ५ को उपर्दर्ा 

२ बमोनजमको कोषबाट ब्यिोरिनेछ । ति उक्त कोषमा िकम अपगु भएमा गाउँपानलकाको नस्वकृत बानषगक बजेटबाट 

भकु्तानी गनग बाधा पने छैन । 

७. एम्बुिेन्ि िहने स्थान िोको िियत िम्भाि:  

(१) एम्बुलेन्स नसनर्दङ्वा गाउँपानलका विा नां. ४ मा ििकेो साब्लाख ुस्वास््य चौनकको िातामा ििनेछ । 

(२) एम्बलेुन्सको ननयनमत ममगत सम्भाि गने नजम्मेवािी चालकको िुनेछ । ममगत सांभाि बापतको िकम यसै ननर्दनेिका 

बमोनजमको कोषबाट बेिोरिने छ ।  

८. एम्बुिेन्ि िंचािन गने आिेि सिने असिकािीिः 

(१) यस ननर्दनेिकामा अन्यत्र जनुसकैु कुिा लेनखएको भएता पनन एम्बलेुन्स सांचालन गने आर्दिे नर्दने अनधकाि 

गाउँपानलकाको प्रमुख प्रिासकीय अनधकृतमा नननित िुनेछ । 

(२)  सेवाग्रािीको माग अनसुाि तत्कालै एम्बलेुन्सको उपलब्धता गिाउन ुप्रमखु प्रिासकीय अनधकृतको कतगब्य 

िुनेछ ।  

(३) प्रमखु प्रिासकीय अनधकृतले एम्बलेुन्स सांचालन भएको स्थान, नमनत, समय ि उद्दशे्यको बािेमा गाउँपानलका 

अध्यक्ष ज्यलूाई जानकािी गिाउन ुपनेछ । 

९. सवसवि: (१) एम्बलेुन्समा ििने न्यनुतम सेवा सनुवधा तथा औषनधको नवविर् अनसुचुी (३) बमोनजम िुनेछ । 

(२) एम्बलेुन्समा सवाि नबिामी, नबिामीका आर्न्त तथा स्वास््यकमीको नबमाको र्दानयत्व सेवाग्रािी स्वयांको िुनेछ 

। 

(३) यस ननर्दनेिकामा आवश्यक सांिोधन ि ििेरे्ि सनमनतको नसर्ारिसमा गाउँ कायगपानलकाले गनग सक्नेछ । 

 

 

  



अनसुचूी-१ 
(ननर्दनेिकाको र्दर्ा ६ को उपर्दर्ा (७) सँग सम्बनन्धत) 

एम्बलेुन्स चालकले पालना गनुगपने आचाि सांनिता 

१. नसनर्दङ्वा गाउँपानलकाको एम्बलुेन्स सेवा सञ्चालन ननर्दनेिका, २०७७ लाई परु्गत: पालना गनुगपने, 

२. आफ्नो पेिागत भनुमका ननवागि गने क्रममा ईमान्र्दारिता ि नवश्वसनीयता कायम गर्द ै आफ्नो पेिाको मान 

मयागर्दामा खलल पगु्ने कुनै काम गनग निुने, 

३. मार्दक पर्दाथग, सनुतगजन्य पर्दाथग सेवन गिी एम्बलेुन्स चलाउन ुनिुने,  

४. नबिामी, कुरुवा तथा नबिामी सांग सांबनन्धत सामान बािके अन्य सिसामान तथा ब्यनक्त (यात्र)ु िरुलाई 

ओसािपसाि गनग निुन े

५. नबिामीको ओसािपसाि तथा उपचाि गने क्रममा नबिामी तथा नबिामीको परिवािलाई सधै सम्मानपवुगक व्यविाि 

गिी उच्च स्तिीय सेवा प्रर्दान गनुगपने, 

६. आरु्ले नलएको ननर्गयिरुमा आफ्नै व्यनक्तगत रुपमा नजम्मेवाि ि जवार्र्दिेी िुनपुने, 

७. आफ्नो पेिागत र्दक्षता सधुाि गर्द ैलैजानकुा साथै आरु्मा भएका पेिागत र्दक्षता आफ्नो क्षेत्रका अरुलाई पनन 

नसकाउन ुपने, 

८. कुनै पनन नबिामीलाई ओसािपसाि गनुग अनघ उसको बािेमा पयागप्त जानकािी नलई उपचािमा सियोग गनुगपने, 

९. नबिामीलाई नबच बाटोमा छाि्न निुने, 

१०. आफ्नो कामको नसलनसलामा पाएका कुनै पनन सचूना गोप्य िा्नपुने तथा नबिामीिरुबाट पाएको जानकािी 

तेस्रो पक्षलाई भन्न निुने तथा काननूी ि पेिागत र्दानयत्व ननवागि गनग वा नबिामीिरुको सेवामा आवश्यक पिेमा 

त्यस्तो सचूना बािेमा जानकािी नर्दन सक्ने, 

११. एम्बलेुन्स सेवा व्यवस्थापनमा सियोग गनुग पने  

१२. आरु्ले उनचत र्दखेेको नबिामीको गरु्स्तिीय सेवामा प्रभाव पाने िाम्रा पक्षिरुको जानकािी आफ्नो सपुरिवेक्षक 

तथा स्वास््य सांस्थालाई जानकािी नर्दनपुने, 

१३. नेपाल सिकािले प्रनतवन्ध लगाएका बस्तिुरु ओसाि पसाि नगने । प्रचनलत काननूको पालना गनुगपने । 
म .......................................... (नाम) .............................................. िेगाना 

..................................... ना.प्र.प.नां. ................................................... नजल्ला, ड्राईनभङ्ग लाईसेन्स नां. 

....................... ..... ले मानथको उल्लेनखत आचाि सांनिता अध्ययन गिेको छु । 

............................................. नजल्ला ....................................................... सांस्थाको एम्बलेुन्स 

चलाउर्दा मैले यो आचाि सांनिता परु्ग रुपमा पालना गनग सिमनत जनाई सिी छाप गिेको छु । 

 

 

 

  

िोिविमा प्रमानर्त गने व्यनक्तको: 
र्दस्तखत: 
नमनत: 
सांस्थाको छापाः 

चालकको : 
र्दस्तखत: 
नमनत: 
नाम/पर्द: 



अनसुचुी - २ 
ननर्दनेिकाको र्दर्ा ६ को उपर्दर्ा (९) सांग सम्बनन्धत 

एम्बलेुन्स सांचालनको लगबकु 
सवािी नां.               सवािी चालकको नामाः-  

 
क्र.

सां. 
नमनत िाउँ र्दिुी (नक.नम.) जम्मा 

र्दिुी 
सेवा 

िलु्क रु. 

इन्धन नबिामीको 

नाम 

कुरुवाको 

नाम 

िेगाना नबिामीको 

प्रकृनत 

कुरुवाको 

िस्ताक्षि 

कैनर्यत 

र्दनेख  सम्म िरुु  अनन्तम  निजे

ल 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 



अनसुचुी ३ 
(ननर्दनेिकाको र्दर्ा ८ को उपर्दर्ा (१) सँग सम्बनन्धत) 

“ग” वगगको (Common Life Support (CLS)) एम्बलेुन्समा िुनपुने औषधी ि उपकिर्को नवविर् 

• First Aid का सामानिरु, 

• Oxygen Cylinder, Flow Meter / Mask जनित वा जरुिी पिेमा िा्न सनकने सवािी साधन, 

• IV Injection नर्दन सक्ने व्यवस्था, 

• Stretcher Cum Board, 

• Stethoscope, B.P. Apparatus, Torchlight, 

• Driver With basic training in first aid and emergent medicine 


