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नसनर्दङ्वा गाउँपानलका
गाउँ कार्यपानलकाको कार्ायलर्
साब्लाखु, ताप्लेजुङ
१ नं. प्रर्देि, नेपाल

एम्बल
ु ेन्स सेवा सञ्चालन ननर्देनिका, २०७७
प्रस्तावनााः सिसिङ्वा गाउँ पासिकािे आ.ब. २०७७।०७८ मा स्वास््य क्षेत्रमा सिएको नीसत अन्तगगत
"गाउँपासिकाका कोसि पसन नागरिकिरु अकािमा ज्यान गुमाउने अवस्था िुन नसिन एम्बि
ु ेन्िको ब्यबस्था गरिनेछ"
भन्ने नीसतिाई पुर्ग रुपमा कायागन्वयन गनग भौगोसिक सबकटता, िसु वधािम्पन्न स्वास््य िेवाको अभाब, कमजोि
आसथगक अवस्थाको कािर् खािगिी गभगवती, ित्ु के िी, अपाांग, एकि मसििा, बृद्व, बृद्वा वा कुनै पसन नागरिकको
अकािमै ज्यान गुमाउने अवस्था आउन नसिन नागरिकिाई एम्बि
ु ेन्ि मार्ग त िसु वधािम्पन्न अस्पतािमा िगी
उपचाि गिाई सनजको स्वास््य अवस्थामा िधु ाि ल्याउने अवस्था सिजगना गनगको िागी एम्बि
ु ेन्िको ब्यबस्था गिी
उक्त एम्बि
ु ेन्िको िेवा िांचािनिाई पाििर्शी, ििि, भिपिो ि व्यवसस्थत गनग तथा एम्बि
ु ेन्ि िेवामा जनताको पिुँच
बढाई िेवाको गुर्स्ति वृसि गनग वाञ्छसनय भएकोिे,
सिसिङ्वा गाउँपासिकाको प्रर्शािकीय कायगसवसध सनयसमत गने ऐन, २०७७ को िर्ा ४ बमोसजम, सिसिङ्वा
गाउँकायगपासिकािे िेिायको सनिेसर्शका जािी गिे को छ ।
१. संनिप्त नाि ि प्रािम्भ:
(क) यो सनिेसर्शकाको नाम “एम्बि
ु ेन्ि िेवा िञ्चािन सनिेसर्शका, २०७७” ििेको छ ।
(ख)यो सनिेसर्शका गाउँ कायगपासिकािे स्वीकृ त गिे को समसतबाट प्रािम्भ िुनेछ ।
२. परिभाषा: सवषय वा प्रिङ्गिे अको अथग निागेमा यि सनिेसर्शकामा:(क) “एम्बि
ु ेन्ि” भन्नािे सबिामी ओिाने सस्वकृ सत प्राप्त गिे को विान िम्झनु पछग ि िो र्शब्ििे एम्बि
ु ेन्िमा
जसित उपकिर्, चािक ि परिचारिका िमेतिाई जनाउँछ ।
(ख) “एम्बि
ु ेन्ि जनर्शसक्त” भन्नािे एम्बि
ु ेन्िमा उपसस्थत ििने स्वास््यकमी ि चािक िम्झनु पछग ।
(ग) “चािक” भन्नािे एम्बि
ु ेन्ि चिाउने चािक िम्झनुपछग ।
(घ) “गाउँपासिका” भन्नािे सिसिङ्वा गाउँपासिकािाई िम्झनु पछग ।
(ङ) “िेवा र्शल्ु क” भन्नािे एम्बि
ु ेन्ि प्रयोग गिे बापत िेवाग्रािीिे बझु ाउनु पनेगिी िसमसतिे तोके को र्शल्ु क
िम्झनु पछग ।
(च) “िसमसत” भन्नािे िर्ा ३ बमोसजम गसित एम्बि
ु ेन्ि िेवा व्यवस्थापन तथा अनुगमन िसमसत िम्झनु पछग
।
(छ) "पिपसु तग िसमसत" भन्नािे िर्ा ६ को उपिर्ा ३ बमोसजम गसित िसमसतिाई िम्झनु पछग ।
(ज) “िेवा” भन्नािे एम्बि
ु ेन्ििे सबिामीिाई सिने िम्पुर्ग िेवा िम्झनु पछग ।
३. एम्बुलेन्स सेवा व्र्वस्थापन तथा अनुगिन सनिनत: (१) एम्बि
ु ेन्ि िेवा िञ्चािनको व्यवस्थापन, अनुगमन
तथा िे खिेख गनग िेिायको पिासधकािीिरु ििेको एक "एम्बि
ु ेन्ि िेवा व्यवस्थापन तथा अनुगमन िसमसत" ििनेछ ।
(क) गाउँपासिका अध्यक्ष
(ख)गाउँपासिका उपाध्यक्ष
(ग) प्रमख
ु प्रर्शािकीय असधकृ त

-

िांयोजक
ििस्य
ििस्य

(घ) िामासजक सबकाि िसमसतको िांयोजक
(ङ) कायगपासिकािे तोके को कायगपासिकाको १ जना मसििा ििस्य (च) प्रसतसनसध, गाउँ िे िक्रि िोिाईटी, सिसिङ्वा
(छ) िाब्िाखु स्वास््य िांस्था (अस्पताि) प्रमख
ु
(ज) स्थानीय प्रििी चौकी प्रमख
ु
(झ) गाउँपासिकाको स्वास््य र्शाखा प्रमख
ु

ििस्य
ििस्य
ििस्य
ििस्य
ििस्य
ििस्य - िसचव

(२) िसमसतको कुि ििस्य िङ््या मध्ये एकाउन्न प्रसतर्शत ििस्य उपसस्थत भएमा बैिक बस्नको िागी गर्पिु क
िङ््या पगु ेको मासननेछ ।
(३) िसमसतको बैिक आवश्यकता अनुिाि बस्नेछ । िसमसतको बैिक भत्ता गाउँ कायगपासिकािे सनधागिर् गिे
बमोसजम िुनेछ ।
(४) िसमसतको बैिक िम्बन्धी अन्य व्यवस्था ि कायगसवसध िसमसतिे सनधागिर् गिे बमोसजम िुनेछ ।
४. सनिनतको काि, कतयव्र् ि अनिकाि:
(१) िसमसतको काम, कतगव्य ि असधकाि िेिाय बमोसजम िुनेछ :(क) एम्बि
ु ेन्ि िेवा पाििर्शी, ििि, भिपिो ि व्यवसस्थत रुपमा िञ्चािन गिे , नगिे को अनुगमन गने ।
(ख) चािकिे पािना गनगपु ने आचाििांसिता िागू गिाउने । यि सनिेसर्शका अनुिािको आचाििांसिता पािन
नगने चािकिाई चेतावनी सिने ि आचाििांसिता पािना गनग िगाउने ।
(ग) एम्बि
ु ेन्ि िेवाको बािे मा कुनै गुनािो तथा उजिु ी आएमा िो को िनु ुवाई तथा व्यवस्थापन गने ।
(घ) ििोकािवािा तथा अन्य िङ्घ िस्ां थािरु सबच आवश्यकता अनिु ाि एम्बि
ु ेन्ि िेवा बािे िसमक्षा बैिक
गने ।
(ङ) गाउँपासिकाको सवसर्शष्टतािाई ध्यानमा िासख एम्बि
ु ेन्ि िेवा िञ्चािनको िासग आवश्यक थप
मापिण्ि बनाउने ।
(च) कायगपासिकािे सनधागिर् गिे को िेवा र्शल्ु किाई प्रत्येक िईु बषगमा बजाि भाउ, मिांगीको अवस्था,
इन्धनको िििे ट िगायत सनसित मापिण्िको आधािमा पनु िाविोकन गनग कायगपासिका िमक्ष सिर्ारिि
गने ।
(छ) चािकिे िेवा र्शल्ु क सिई बैंक/कोषमा िासखिा गिे नगिे को िमय िमयमा सनिीक्षर् गने ।
(ज) एम्बि
ु ेन्िको िेवा र्शल्ु क ि सबिामी पक्षिे गनग िुने ि निुने कुिािरुको जानकािीमि
ू क िचू ना गािीको
सभत्री भागमा िेसखने गिी िाखे/निाखेको सनिीक्षर् गने ।
(झ) िसमसतको अन्य काम कतगब्य असधकाि यिै सनिेसर्शकामा अन्यत्र तोसकए बमोसजम िुनेछ ।
(२) िसमसतको ििस्य-िसचविे िेवा प्रवािको सस्थसतको चौमासिक सवविर् गाउँ कायगपासिकामा पेर्श गनगु पनेछ ।
िाथै बासषगक अद्यावसधक सवविर् प्रत्येक वषगको श्रावर्को पसििो कायगपासिका बैिकमा पेर्श गनगु पनेछ ।

५. सेवा िुल्क सम्बन्िी व्र्वस्था:
(१)एम्बि
ु ेन्ि िेवा प्रयोग गिे बापत िांबसन्धत िेवाग्रािीिे कायगपासिकािे सनधागिर् गिे बमोसजमको िकम िेवा
र्शल्ु कको रुपमा बझु ाउनु पनेछ । ति एक पटक सनधागिर् भएको भािा िइु बषग नपगु ी पनु िाविोकन गनग पाइने छै न ।
(२) एम्बि
ु ेन्ि िेवा बापत उिे को िकम जम्मा गनगको िासग गाउँपासिकािे एक अिगै कोष/खाता िांचािन गनेछ
।
स्पसष्टकिर्ाः- िर्ा ५ को उपिर्ा २ प्रयोजनको िासग अिगै कोष/खाता भन्नािे िक्ष्मी बैंक सिसमटेि, िाब्िाखमु ा
गाउँपासिकाको नाममा ििेको सवसवध कोष खाता (ग.५.१N) खाता नां. ०९३०३०००१९५ िाई बझु ाउनेछ ।
(३) िेवा र्शल्ु क बापत सिइने िकमको अिि
ु ीका िासग गाउँपासिकािे नगिी िसिि छपाई उपिब्ध गिाउनेछ । नगिी
िसििको असभिेख/सनयन्त्रर् खाता गाउँपासिकामा िासखने छ ।
(४) िेवा सिएबापत सिइने िेवा र्शल्ु क नगिी िसिि काटी बैंक खातामा जम्मा गने सजम्मेवािी िम्बसन्धत चािकको
िुनेछ ।
(५) कोषको िकम िामान्यतया चािकको तिब भत्ता, इन्धन, एम्बि
ु ेन्िको ममगत िम्भाि ि एम्बि
ु ेन्िमा ििने असत
आवश्यक िामाग्रीको खरििमा खचग गरिनेछ । ति उक्त कोषमा िकम अभाव भएमा गाउँपासिकाको सस्वकृ त बासषगक
बजेटबाट भक्त
ु ानी गनग बाधा पने छै न ।
६. एम्बुलेन्स चालक संबनन्ि ब्र्बस्था: (१) एम्बि
ु ेन्ि िेवा िांचािनका िासग गाउँपासिकािे एक जना चािक
िेवा किािमा सनयुक्ती गनेछ ।
(२) चािकको योग्यता िेिाय बमोसजम िुनेछ ।
(क) िीत पवू गक िविी चािक प्रमार् पत्र सिएको
(ख) कसम्तमा एिइ वा िो ििि उसतगर्ग गिे को
(ग) २५ वषग उमेि पिु ा भएको
(घ) नैसतक पतन िेसखने र्ौजिािी असभयोगमा िजाय नपाएको
(ङ) *िवािी चािकको रुपमा न्यूनतम सतन वषगको अनुभव प्राप्त गिे को
(च) धम्रु पान मद्यपान गने बानी नभएको
(छ) आख
ां ा, िात, खट्टु ामा कुनै िमस्या नभएको (मान्यता प्राप्त अस्पतािबाट प्रमासर्त भएको िुनु पने)
(ज) क्यान्िि, िायसबसटज, मटु ु , र्ोक्िोको िोग जस्ता सिघगिोग नभएको (मान्यता प्राप्त अस्पतािबाट प्रमासर्त
भएको िुनु पने)
(झ) उच्च नैसतक चरित्र भएको

*

प्रथम परिमाजगन द्वािा परिमासजगत

(ञ) *मान्यता प्राप्त ििकािी िांस्थाबाट प्राथसमक उपचािको तासिम प्राप्त गिे कोिाई प्राथसमकता सिने, कुनै पसन
ब्यसक्तिे आवेिन नसिएमा अन्य योग्यता पगु ेको ब्यसक्तबाट सनयमानुिाि छनोट गिी गाउँपासिकािे तासिम
सिने
स्पसष्टकिर्ाः यि उपिर्ा २ को बांिु ा (ख) मा उल्िेसखत "कसम्तमा एिइइ वा िो ििि उसतगर्ग गिे को" भन्ने प्रावधानको
िन्िभगमा नेपाि ििकाििे िवािी इजाजतपत्रको िासग एिइइ वा िो िििको योग्यता िागु गनगु भन्िा अगािी जािी
भएका इजाजतपत्र धनीिरुको र्शैसक्षकयोग्यतािाई िमेत मान्यता सिने ।
(३) एम्बि
ु ेन्ि चािकको सनयुसक्त गनग िेिाय बमोसजमको पिपसु तग िसमसत ििनेछ ।
(क) प्रमख
ु प्रर्शािकीय असधकृ त
(ख) सजल्िा ट्रासर्क प्रििी कायागियको प्रसतसनसध एक जना
(ग) गाउँपासिकाको स्वास््य र्शाखा प्रमख
ु
(घ) िाब्िाखु प्रििी चौकी इन्चाजग
(ङ) गाउँपासिकाको कमगचािी प्रर्शािन र्शाखा प्रमख
ु

- िांयोजक
- ििस्य
- ििस्य
- ििस्य
- ििस्य – िसचव

(४) पिपसु तग िसमसतको काम कतगब्य असधकाि तथा एम्बि
ु ेन्ि चािक सनयुसक्त प्रकृ या िेिाय बमोसजम िुनेछ ।
(क) एम्बि
ु ेन्ि चािकको सनयुसक्तको िागी एक िप्ताको िचू ना प्रकार्शन गने ।
(ख) म्याि सभत्र प्राप्त आवेिन मध्ये िर्ा ६ को उपिर्ा ३ बमोसजम योग्यता भएका आवेिकिरुको छोटो िूची
(Short List) तयाि गने ।
(ग) चािक सनयुसक्तको िागी सिसखत पिीक्षा, प्रयोगात्मक पिीक्षा, स्वास््य जाँच तथा अन्तवागताग गने ।
(घ) सिसखत, प्रयोगात्मक, स्वास््य जाँच तथा अन्तवागतागको पर्ु ाांक, उसतगर्ाांक, िमयावसध प्रचसित कानून
बमोसजम पिपसु तग िसमसतिे आर्ै सनधागिर् गनगु पने ।
(ङ) पिपसु तग िसमसतिे पिीक्षा गने प्रयोजनको िासग आबश्यक सबषय सबर्शेषज्ञिरुिाई आमसन्त्रत ििस्यको रुपमा
बोिाउन िक्नेछ ।
(५) चािकको तिब भत्ता नेपाि ििकाििे िांबसन्धत पिको िासग सनधागिर् गिे बमोसजम िुनेछ । अन्य िेवा
िसु वधाको िांबन्धमा िेवा र्शल्ु क बापत उिे को िकम पयागप्त भएमा ि आबश्यकताको आधािमा िर्ा ३ बमोसजमको
िसमसतिे सनधागिर् गिे बमोसजम िुनेछ ।
(६) चािकको रु २ िाख िम्मको िघु गटना सबमा गरिनेछ । सबमाको सप्रसमयम बापतको िकम यिै सनिेसर्शका
बमोसजमको कोषबाट बेिोरिने छ ।
(७) चािकिे अनिु चु ी (१) बमोसजमको आचाििसां िताको िईु प्रसतमा िस्ताक्षि गिी एक प्रसत कायागियिाई बझु ाउनु
पनेछ ि एक प्रसत आर्ूिे िा्नु पनेछ ।

*

प्रथम परिमाजगनद्वािा परिमासजगत

(८) गाउँपासिकािे प्रत्येक बषग एम्बि
ु ेन्ि चािकको स्वास््य पिीक्षर् गिाउनेछ ।
(९) चािकिे एम्बि
ु ेन्ि प्रयोगको िगबक
ु अनुिचु ी (२) बमोसजमको ढाँचामा िा्नु पनेछ ।
(१०) यि िर्ा बमोसजम सनयुक्त चािकको किाि नसवकिर् सनजको कायगिम्पािनको मल्ु याांकन गिी प्रत्येक आसथगक
बषगको र्शरुु वातमा गरिनेछ । स्वास््य पिीक्षर् गिाग िमस्या िुने, आचाििांसिता पािना नगने ि कमजोि कायगिम्पािन
गने चािकको किाि नसवकिर् िुने छै न ।
(११) यि िर्ा बमोसजम सनयुक्त चािकको तिब भत्ता िगायत अन्य िसु वधा यिै सनिेसर्शकाको िर्ा ५ को उपिर्ा
२ बमोसजमको कोषबाट ब्यिोरिनेछ । ति उक्त कोषमा िकम अपगु भएमा गाउँपासिकाको सस्वकृ त बासषगक बजेटबाट
भक्त
ु ानी गनग बाधा पने छै न ।
७. एम्बुलेन्स िहने स्थान सोको िियत सम्भाि:
(१) एम्बि
ु ेन्ि सिसिङ्वा गाउँपासिका विा नां. ४ मा ििेको िाब्िाखु स्वास््य चौसकको िातामा ििनेछ ।
(२) एम्बि
ु ेन्िको सनयसमत ममगत िम्भाि गने सजम्मेवािी चािकको िुनेछ । ममगत िांभाि बापतको िकम यिै सनिेसर्शका
बमोसजमको कोषबाट बेिोरिने छ ।
८. एम्बुलेन्स संचालन गने आर्देि नर्दने अनिकािीिः
(१) यि सनिेसर्शकामा अन्यत्र जनु िक
ु ै कुिा िेसखएको भएता पसन एम्बि
ु ेन्ि िांचािन गने आिेर्श सिने असधकाि
गाउँपासिकाको प्रमख
ु प्रर्शािकीय असधकृ तमा सनसित िुनेछ ।
(२) िेवाग्रािीको माग अनुिाि तत्कािै एम्बि
ु ेन्िको उपिब्धता गिाउनु प्रमख
ु प्रर्शािकीय असधकृ तको कतगब्य
िुनेछ ।
(३) प्रमख
ु प्रर्शािकीय असधकृ तिे एम्बि
ु ेन्ि िांचािन भएको स्थान, समसत, िमय ि उद्देश्यको बािे मा गाउँपासिका
अध्यक्ष ज्यूिाई जानकािी गिाउनु पनेछ ।
९. नवनवि: (१) एम्बि
ु ेन्िमा ििने न्युनतम िेवा िुसवधा तथा औषसधको सवविर् अनुिचु ी (३) बमोसजम िुनेछ ।
(२) एम्बि
ु ेन्िमा िवाि सबिामी, सबिामीका आर्न्त तथा स्वास््यकमीको सबमाको िासयत्व िेवाग्रािी स्वयांको िुनेछ
।
(३) यि सनिेसर्शकामा आवश्यक िांर्शोधन ि िेिर्े ि िसमसतको सिर्ारििमा गाउँ कायगपासिकािे गनग िक्नेछ ।

अनुिचू ी-१
(सनिेसर्शकाको िर्ा ६ को उपिर्ा (७) िँग िम्बसन्धत)
एम्बि
ु ेन्ि चािकिे पािना गनगपु ने आचाि िांसिता
१. सिसिङ्वा गाउँपासिकाको एम्बि
ु ेन्ि िेवा िञ्चािन सनिेसर्शका, २०७७ िाई पर्ु गत: पािना गनगपु ने,
२. आफ्नो पेर्शागत भसु मका सनवागि गने क्रममा ईमान्िारिता ि सवश्विनीयता कायम गिै आफ्नो पेर्शाको मान
मयागिामा खिि पग्ु ने कुनै काम गनग निुने,
३. मािक पिाथग, िसु तगजन्य पिाथग िेवन गिी एम्बि
ु ेन्ि चिाउनु निुने,
४. सबिामी, कुरुवा तथा सबिामी िगां िबां सन्धत िामान बािेक अन्य िििामान तथा ब्यसक्त (यात्र)ु िरुिाई
ओिािपिाि गनग निुने
५. सबिामीको ओिािपिाि तथा उपचाि गने क्रममा सबिामी तथा सबिामीको परिवाििाई िधै िम्मानपवु गक व्यविाि
गिी उच्च स्तिीय िेवा प्रिान गनगपु ने,
६. आर्ुिे सिएको सनर्गयिरुमा आफ्नै व्यसक्तगत रुपमा सजम्मेवाि ि जवार्िेिी िुनुपने,
७. आफ्नो पेर्शागत िक्षता िधु ाि गिै िैजानुका िाथै आर्ुमा भएका पेर्शागत िक्षता आफ्नो क्षेत्रका अरुिाई पसन
सिकाउनु पने,
८. कुनै पसन सबिामीिाई ओिािपिाि गनगु असघ उिको बािे मा पयागप्त जानकािी सिई उपचािमा िियोग गनगुपने,
९. सबिामीिाई सबच बाटोमा छाि्न निुने,
१०. आफ्नो कामको सििसििामा पाएका कुनै पसन िचू ना गोप्य िा्नपु ने तथा सबिामीिरुबाट पाएको जानकािी
तेस्रो पक्षिाई भन्न निुने तथा काननू ी ि पेर्शागत िासयत्व सनवागि गनग वा सबिामीिरुको िेवामा आवश्यक पिे मा
त्यस्तो िचू ना बािे मा जानकािी सिन िक्ने,
११. एम्बि
ु ेन्ि िेवा व्यवस्थापनमा िियोग गनगु पने
१२. आर्ुिे उसचत िेखेको सबिामीको गुर्स्तिीय िेवामा प्रभाव पाने िाम्रा पक्षिरुको जानकािी आफ्नो िपु रिवेक्षक
तथा स्वास््य िांस्थािाई जानकािी सिनुपने,
१३. नेपाि ििकाििे प्रसतवन्ध िगाएका बस्तुिरु ओिाि पिाि नगने । प्रचसित कानूनको पािना गनगुपने ।
म
..........................................
(नाम)
..............................................
िे गाना
..................................... ना.प्र.प.नां. ................................................... सजल्िा, ड्राईसभङ्ग िाईिेन्ि नां.
....................... ..... िे मासथको उल्िेसखत आचाि िांसिता अध्ययन गिे को छु ।
............................................. सजल्िा ....................................................... िांस्थाको एम्बि
ु ेन्ि
चिाउिा मैिे यो आचाि िांसिता पुर्ग रुपमा पािना गनग ििमसत जनाई ििी छाप गिे को छु ।
चािकको :
िस्तखत:
समसत:
नाम/पि:

िोिविमा प्रमासर्त गने व्यसक्तको:
िस्तखत:
समसत:
िांस्थाको छापाः

अनुिचु ी - २
सनिेसर्शकाको िर्ा ६ को उपिर्ा (९) िांग िम्बसन्धत
एम्बि
ु ेन्ि िचां ािनको िगबक
ु
िवािी नां.
क्र.
ि.ां

िवािी चािकको नामाःसमसत

िाउँ
िेसख

िम्म

ििु ी (सक.सम.) जम्मा िेवा इन्धन
र्शरुु
असन्तम ििु ी र्शल्ु क रु. सिजे
ि

सबिामीको
नाम

कुरुवाको
नाम

िे गाना

सबिामीको कुरुवाको कै सर्यत
प्रकृ सत
िस्ताक्षि

अनुिचु ी ३
(सनिेसर्शकाको िर्ा ८ को उपिर्ा (१) िँग िम्बसन्धत)
“ग” वगगको (Common Life Support (CLS)) एम्बि
ु ेन्िमा िुनपु ने औषधी ि उपकिर्को सवविर्
•

First Aid का िामानिरु,

•

Oxygen Cylinder, Flow Meter / Mask जसित वा जरुिी पिे मा िा्न िसकने िवािी िाधन,

•

IV Injection सिन िक्ने व्यवस्था,

• Stretcher Cum Board,
• Stethoscope, B.P. Apparatus, Torchlight,
• Driver With basic training in first aid and emergent medicine

