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मालिकाजजुन गाईँपालिकाद्वारा प्रकालित 

 

खण्डः६                                          संखयाः४                  लमलतः २०७९।०४।१२ 

 

भाग–२ 

 

 

मालिकाजजनु गाईँपालिका 

 

 

मालिकाजजुन गाईँपालिकाको एम्बजिेन्स सञ्चािन कायुलिलध(प्रथम संसोधन),२०७९ 

पलहिो संसोधन २०७९।०४।०८ 

प्रस्तावना् 

गाईँकायपुालिकाबाट  स्िीकृत लमलत २०७९।०४।०८ 



     नेऩारको सॊववधानरे स्थाननम तह राई अनसूुचि ८ फभोचिभ एकर अनधकाय य अनसूुचि (९) फभोचिभ 
सॊघ प्रदेश य स्थाननम तहको साझा अनधकाय हनेु व्मवस्था गयेको छ। सो व्मवस्था अनसुाय स्थाननम सयकाय 
सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ११ उऩदपा (२) को खण्ड झ भा स्थानीम आधायबतू स्वास््म य सयसपाई 
सम्फन्धी विमाकराऩ सञ्चारन कामाान्वमन तथा ननमभन सम्फन्धी हक ऄनधकाय यहेको छ ।सो अनसुाय 
भानरकािुान गाईँपालिकामा स्िास््य सेिामा सवासरुब ऩहिु ऩयुयाउन एम्फरेुन्स सेवा सॊिारन राई ऩायदशी  
सयर बयऩदो य व्मवचस्थत गना तथा एम्फरेुन्स सेवाभा िनताको ऩहुॉि फढाई स्वास््मको गणुस्तय वद्धल  गना 
वाञ्छननम बएकोरे । 

     स्थाननम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को उऩदपा १०२ को उऩदपा (१) फभोचिभ फनेको भानरकािुान 
गाउ ँऩानरकाको प्रशासकीम कामाववनध ननमनभत गने ऐन २०७४को दपा (४) फभोचिभ भानरकािुान 
गाउऩानरका स्थाननम सयकाय सॊिारन ऐन २०७४ को दपा १०२ (२) को अनधकाय प्रमोग गयी भानरकािुान 
गाउऩानरकारे एम्फरेुन्स सेवा सञ्चारन सम्फन्धी ननदेचशका िायी गयेको छ। 

एम्फरेुन्स सेवा व्मवस्थाऩन तथा अनगुभन सनभनत् (१) एम्फरेुन्स सेवा सञ्चारन  तथा व्मवस्थाऩन अनगुभन 
तथा येखदेख गना देहामको ऩदानधकायीहरु यहेको एक एम्फरेुन्स सेवा व्मवस्थाऩन तथा अनगुभन सनभनत 
यहनेछ। 

सॊचऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
मस ननदेचशकाको नाभ एम्फरेुन्स सेवा सञ्चारन सम्फन्धी ननदेचशका २०७७ यहेको छ। 

मो ननदेचशका  गाउॉकामाऩानरकारे स्वीकृत गयेको नभनत फाट प्रायम्ब हनेुछ । 

ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस ननदेचशकाभा्- 
एम्फरेुन्स बन्नारे Æ नफयानभ ओसाने स्वीकृत  प्र ाप्त गयेको वाहन सम्झन ुऩछा । 
एम्फरेुन्स िनशक्ती बन्नारे एम्फरेुन्सभा उऩस्थल त यहने स्वास््मकमी य िारक सम्झन ुऩछा । 

िारक बन्न ारे एम्फरेुन्स िराउने िारक सम्झन ुऩछा। 

सेवा शलु्क बन्नारे एम्फरेुन्स प्रमोग गयेवाऩत सेवा ग्रावहरे फझुाउन ुऩने गरय सनभनतरे तोकेको शलु्क सम्झन ु
ऩछा। 

सनभनत बन्नारे दपा ३ फभोचिभ गठित एम्फरेुन्स सेवा व्मवस्थाऩन तथा अनगुभन सनभनत सम्झन ुऩछा । 

 PDa'n]G; ;]jf ;+rfng ;dGjo ;ldltM – 

क ) गाउॉऩानरका ऄध्यक्ष   सॊमोिक  

ख) प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत सदस्म  

ग ) एम्बजिेन्स रहकेो सम्फचन्धत वडाको स्वास््म सस्था सॊिारन तथा व्मवस्थाऩन सनभनतका अध्मऺ सदस्म  

घ ) सामालजक लिकाि शाखा प्रभखु सदस्म 



ङ ) चिचन्स शाखा प्रभखु सदस्म  

च )स्वास््म शाखा प्रभखु सदस्म सलचि  

 

सनभनतको कुर सदस्म सॊख्मा भध्मे ५१ प्रनतशत उऩचस्थत बएभा फैिकको गणऩयुक सॊख्मा भाननने छ।  

सनभनतको फैिक प्रत  यके २ भवहनाभा य आवश्मक्ता अनसुाय फस्ने छ । 

सनभनतको फैिक सम्फन्धी कामानफनध गाउ ँऩानरकाको फैिक सॊिारन कामानफनध फभोचिभ हनेुछ। गाउॉऩानरकारे 
२४ घण्टा एम्फरेुन्स सॊिारनका रागी हटराईन व्मचक्त तोक्ने छ ।  

सनभनतको काभ कताव्म य अनधकाय  

सनभनतको काभ कताव्म य अनधकाय देहाम फभोचिभ हुनेछ। 

1.  एम्बजिेन्स सेिा पारदिी ,सरि भरपदो र व्यिलस्थत रुपमा संचािन गरे नगरेको ऄनजगमन  गने । 

2.  चािकिे पािना गनज ुपने अचार सलंहता िागज गराईने साथ ैलनदेलिका ऄनजसारको अचार सलंहता 

पािन नगने चािकिाइ चेतािनी ददने र अचार संलहता पािन गनु िगाईने तथा अचरण ऄनजसार 

काम नगरेमा समझैता भग गने ।  

3. एम्बजिेन्स सेिाको बारेमा कज नै गजनासो तथा ईजजरी अएमा सोको सजनजिाइ तथा व्यिस्थापन गने  

4.  एम्बजिेन्सको लनलित मापदण्डको अधारमा भाडा लनधाुरण गने र सलमलति ेअिश्यक्ता ऄनजसार 

भाडा लनधाुरण तथा पजनराििोकन गनु सके्न छ । 

5.  सरोकारिािा तथा ऄन्य सघं ससं्थाहरु लबच अिश्यक्ता ऄनजसार एम्बजिेन्स सेिा बारे सलमक्षा बैठक 

गने ।  

6.  गाईँपालिकाको लिलिष्टतािाइ ध्यानमा रालख एम्बजिेन्स सेिा संचािनका िालग अिश्यक थप मापण्ड 

बनाईने । 

7.  चािकिे ऄनजसजची १ बमोलजम लनधाुररत सेिा िजल्क लिइ िजल्क   / कोष खातामा दालखिा गरे 

नगरेको लनरीक्षण गने । 

सनभनतको सदस्म-सचिवरे प्रवाह चस्थनतको अध्यावनधक वववयण प्रत्यके िौभानसकभा गाउ ँऩानरकाराई ऩेश गनुा 
ऩने छ । 

 एम्फरेुन्स सॊिारन सेवा शलु्क सम्फन्धी व्मवस्था् 

एम्फरेुन्स सेवा प्रमोग गये वाऩत सम्फन्धीत सेवाग्रावहरे अनसुिुी १ भा उल्रेख भए अनसुायको यकभ सेवा 
िजल्कको रुऩभा फझुाउन ुऩनेछ । 

एम्फरेुन्स सेवा वाऩत उिेको यकभ गाउॉऩानरकाको  अन्तरीक राजश्व खातामा जम्मा गनजु पने छ। 



सेवा शलु्क बाफत नरइने यकभको असनुरका िालग गाउ ँऩानरकारे नगदी यनसद छऩाई िारकराई उऩरब्ध 
गयाउने छ । नगदी यनसदको अनबरेख /ननमन्रण खाताभा िम्भा गने चिम्भेवायी सम्फचन्धत िारकको हनेुछ 
। 

िजल्क िाट ईठेको रकम िारक य स्वास््म कभीको तरव बत्ता एम्फरेुन्सको भभात सम्बाय य एम्फरेुन्सभा यहने 
अनत आवश्मक साभ ाग्री खरयदभा खिा गरयनेछ । र आन्धनको िालग गाईँपालिकािे टोक्कनको व्यिस्थापन गने छ । 

lgMz'Ns ;]jf M  लन;िजल्क एम्बजिेन्स सेिा ईपल्बध हुने ऄिस्थाहरु 

१ लिपदको ऄिस्थामा दैिी प्रकोप पलहरो सडक दजघुटना ,अदी भएको ऄिस्थामा  पलहिो प्राथलमकता ईपचार 

सेिा केन्  िा सलमलतिे लसफाररस गरे बमोलजम । 

२  टजहुरा  ,िेसहारा ,एिम ऄलत लिप  िाइ सलमलतको लसफाररसमा लन िजल्क ईपिाध हुनेछ ।  

३ गभुिलत २ बषु मजलनका बािबालिका, APH PPHभएका ऄलत लिप  पररिारका व्यलि तथा सजत्केरी  हुन 

नसकेर प्रेषण गररएका मलहिा जेष्ठ नागररक तथा ऄलत ऄसक्त ऄपाङगता भएका िाइ िडा तथा स्िास््य 

सस्थाको लसफाररसमा ५० प्रलतित छज ट ददइनेछ । 

िारक ननमचुक्त य सेवा सवुल धा् 

एम्फरेुन्स सेवा सॊिारनका रानग गाउॉ कामाऩानरकारे २ िना मोग्मता ऩगुकेो िारक सेवा कयायभा ननमकु्त 
गनेछ। 

िारकको सेवा सवुवधा कायपुालिकािे तोके फभोचिभ सनभनतरे ननधाायण गये फभोचिभ हनेुछ। 

एम्फरेुन्स सेवा सॊिारनको रानग समकु्त िारक तथा कभािायीहयको रु.ऩाॉि राख सम्भको दघुाटना लबभा 
गरयनेछ। नफभाको ऩल र्मममभ वापतको यकभ मसै ननदेचशका फभोचिभको कोषफाट व्महोरयनेछ । 

िारकरे ऩारना गनुाऩने आबाय सॊवहता अनसुिुी २ फभोचिभ हनेुछ। 

एम्फरेुन्स सेवाराई थऩ प्रवाहकायी फनाउन गाउॉऩानरकारे  १ िना मोग्मता ऩगुेको स्वास््म कभी कयाय 
सेवाभा ननमकु्त गना सके्नछ। 

स्िास््यकमी को सेवा सवुवधा कामाऩानरकारे तोके फभोचिभ हुनेछ। 

एम्फरेुन्स यहने स्थान सो को भभात सम्बाय् 

एम्फरेुन्स भानरकािुान गाउऩानरका ऄन्तगुत गाईँकायपुालिकािे तोकेको स्थानमा रहने छन । 



िारकरे ऩारना गनुा ऩने आिाय सॊवहता अनसुिुी २ फभोचिभ हुनेछ। 

ववववध   

एम्फरेुन्सभा हनेु न्मनुतभ सेवा सवुवधा तथा औषधीको वववयण अनसुिुी फभोचिभ हनेुछ। 

एम्फरेुन्सभा सवाय ववयाभी य ववयाभीका आपन्त तथा थऩघटगना वान्छनीम बएभा गाउ ँऩानरका रे सॊशोधन 
तथा थऩघट गना सक्नेछ । 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cg';'lr ! 

;ldlt 4f/f lgwf{l/t PDa'n]G;sf] ef8f b/M 

 

क्र स स्थान देलख स्थान सम्म िजल्क रु 

१ पस्ती खिंगा २५००। 
२ ऩस्ती गोकुरेश्वय २५००। 

३ ऩस्ती वैतडी ५५००। 

४ ऩस्ती ऩाटन ६०००। 

५ ऩस्ती डडेरधुया १००००। 

६ ऩस्ती धनगडी १४०००। 

७ ऩस्ती कोहरऩयु २२०००। 



८ ऩस्ती नेऩारगन्ि २५०००। 

९ ऩस्ती भहेन्रनगय १५०००। 

१० ऩस्ती कािभान्डौ ४००००। 

११ ऩस्ती चितवन ३३०००। 
१२ उकु  दाि ुारा २५००। 
१३ उकु ऩस्ती १५००। 

 

नोट  

१ गाउॉऩानरका नबर वडा न १,२,३ य ४ १०००। य ५,६ य ७ देचख ऩानरका सदयभकुाभ सम्भ १५००। 

२ दयुीको हकभा गन्तवम स्थान भान्म हनेुछ। 

३ एम्फरेुन्स सन्िारनभा राग्ने ईन्धन खिा व्मवस्थाऩन गाउॉऩानरका रे व्मोने छ । 

४ एम्फरेुन्स प्रमोग गदाा एकतवपा  प्रमोग बएऩनन दईु तवपा को दयुी गणना हनेुछ । 

५एम्फरेुन्स सेवा सन्िारनकोरानग तोवकएको सेवा शलु्क य भाग पायाभ बयी नफयाभी रैिान ु अगावै 
कामाारमभा फझुाउन ुऩने छ। 

 

 

 

 

 

 

cg';'lr – @ bf];|f] ;+;f]wg 

PDa'n]G; rfnsn] kfngf ug'{ kg]{ cfrf/ ;+lxtf 

!= dflnsfh'{g ufpFkflnsfn] hf/L u/]sf] PDa'n]G; ;]jf ;+rfng sfo{ljlw @)&८ tyf PDa'n]G; ;]jf ;+rfng 

;DalGw /fli6«o lgb]{lzsf @)&% nfO{ k"0f{ kfngf ug]{ . 

@= cfkm\gf] k]zfut e"ldsf lgjf{x ug]{ s|ddf OdfGbfl/tf / ljZj:lgotf sfod ub}{ cfkmgf] k]zfsf] dfg 

dof{bfdf vnn k'Ug] s'g} sfd ug{ gx'g] . 

#= dfbs kbfy{ ;]jg ul/ PDa'n]G; rnfpg gx'g] . 

$= lj/fdLsf] cf];f/ k;f/ tyf pkrf/ ug]{ s|ddf lj/fdL tyf lj/fdLsf] kl/jf/nfO{ ;w}+ ;Ddfgk"j{s Aojxf/ 

ul/ pRr :tl/o ;]jf k|bfg ug'{ kg]{ . 

%= cfkm'n] lnPsf] lg0f{ox?df cfkmg} AoStLut ?kdf lhDd]jf/ / hjfkm b]lx x'g' kg]{ .  



^=cfkmgf] k]zfut bIftf ;'wf/ ub}{ n}hfg'sf ;fy} cfkm'df ePsf k]zfut bIftf cfkmgf] If]qsf c?nfO{ klg 

l;sfpg' kg]{ . 

&= s'g}klg lj/fdL jf  cf];f/ k;f/ ug'{ cl3 p:sf] jf/]df k|ofKt hfgsf/L nLO{ pkrf/df ;xof]u ug]{ . 

*= lj/fdLnfO{ ljr jf6f]df 5f8g gx'g] . 

(= cfkmgf] sfdsf] l;Nl;nfdf kfPsf s'g} klg ;'rgf uf]Ko /fVg' kg]{ tyf lj/fdLx?af6 kfPsf] hfgsf/L s'g} 

t]>f] kIfnfO{ vf]Ng gx'g] t/ sfg'gL / k]zfut bfloTj lgjf{x ug{ jf lj/fdLsf] ;]jfdf cfjZos k/]df To:tf] 

;'rgfsf] jf/]df hfgsf/L lbg ;Sg] . 

!)= c:ktfn k"j{ ;]jf, PDa'n]G; ;]jf Aoj:yfkgdf ;xof]u k'Ug] tyf cg';Gwfgdf dbt k'/ofpg' kg]{ . 

!!= cfkm'n] plrt b]v]sf] lj/fdLsf] u'0f:tl/o ;]jfdf k|efj kfg]{ /fd|f kIfx?sf] hfgsf/L cfkmgf] ;'kl/j]Ifs 

tyf :jf:Yo ;+:yfnfO{ hfgsf/L lbg kg]{ . 

!@= k|rlnt sfg"gsf] kfngf ug]{ . 

१३ एम्बजिने्स चािकि ेलसध ैसम्पकु भएको ऄस्पतािमा जान दिाि ईत्प्ररेरत गन ुनहुन े। 

१४ लबरालम र अफन्त िाइ कज नै िोभ िािच ददइ लबरालम क्यालन्सि गन ुनहुन े। 

 d ==============================================-gfd_================================7]ufgf ======================               

gf= k|= g+=================lhNnf 8«fOleË nfO;]G; g+= ======================n] dfyL pNn]lvt cfrf/ ;+lxtf cWoog 

u/]sf] 5' =========    lhNnf ================              ;:yfsf] PDa'n]G; rnfpbf d}n] of] cfrf/ ;+lxtf k"0f{ 

?kdf kfngf ug{ ;xdlt hgfO{ ;lx 5fk u/]sf] 5' . 

 ======================                     ======================                  ====================== 

rfnssf] b:tvtM                               /f]xj/                           k|dfl0ft ug]{sf]  

gfd,y/M 

kbM 

ldltM                                       ;+:yfsf] 5fkM 

 

अज्ञािे  

                                                                               सजरज प्रसाद जोिी 

                                                                                                प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत 

 


