
 

 

 

 

 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०५     संख्या:- ०४   लिलि:- २०७९।०३।२० 

भाग – २ 

एम्बिुने्स सवेा सञ्चािन लनर्दलेिका, २०७९ 

प्रस्िावना: गोसाईकुण्ड गाउँपालिका, लभत्र खासगरी स्वास््य सेवाका पहचँबाट टाढा रहकेा बालसन्र्दािाई स्वास््य 

सेवािा सवव सुिभ पहचँ पुर् याउनका िालग एम्बुिेन्स सवेा सञ्चािनिाई पारर्दिी, सरि, भरपर्दो र व्यवलस्थि 

गनव िथा एम्बुिेन्स सेवािा जनिाका पहचँ बढाई स्वास््य सेवाको गुणस्िर वृलि गनव वाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय 

सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ का र्दफा १०२ (२) का अलिकार प्रयोग गरी गोसाईकुण्ड गाउँ कायवपालिकाि े

र्दहेायका लनर्दलेिका जारी गरेको छ । 

१. सलिप्त नाि र प्रारम्भ : 

(क) यो लनर्दलेिकाका नाि "एम्बुिेन्स सेवा सञ्चािन लनर्दलेिका, २०७९" रहकेो छ । 

(ख) यो लनर्दलेिका गाउँ कायवपालिकािे स्वीकृि गरेको लिलिबाट प्रारम्भ हनेछ । 

२. पररभाषा : लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेिा यस लनर्दलेिकािा:- 

(क) "एम्बुिेन्स" भन्नािे लबरािी ओसान ेलस्वकृलि प्राप्त गरेको वाहन सम्झन ुपछव र सो िब्र्दिे एम्बुिेन्सिा जलडि 

उपकरण, चािक र पररचाररका सिेििाई जनाउँछ । 

(ख) "एम्बुिेन्स जनिलि" भन्नािे एम्बुिेन्सिा उपलस्थि रहने स्वास््यकिी र चािक सम्झनु पछव । 

(ग) "चािक" भन्नािे एम्बुिेन्स चिाउन ेचािक सम्झनु पछव । 
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(घ) "गाउँपालिका" भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािाई सम्झनु पछव । 

(ङ) "सेवा िुल्क" भन्नािे एम्बुिेन्स प्रयोग गरेबापि सेवाग्राहीिे बुझाउनु पनेगरी सलिलििे िोकेको िुल्क सम्झन ु

पछव। 

(च) "सेवा" भन्नािे एम्बुिेन्सिे लबरािीिाई दर्दने सम्पुणव सेवा सम्झनु पछव । 

(छ) “लजल्िा र्दररेट” भन्नािे रसुवा लजल्िाको लजल्िा र्दररेट लनिावरण सलिलिि े लनिावरण गरेको एम्बुिेन्स  

सम्बन्िी र्दर रेट सम्झन ुपनछे यदर्द एम्बुिेन्सको लजल्िा र्दररेट लनिावरण नभएको अवस्थािा रसुवा लजल्िािा 

िोदकएको लजप र कारिाई िोकेको र्दररेट सम्झनु पछव । 

३. एम्बिुने्स सवेा व्यवस्थापन िथा अनगुिन सलिलि : 

(१) एम्बुिेन्स सेवा सञ्चािनका व्यवस्थापन, अनुगिन िथा रेखर्दखे गनव र्दहेायका पर्दालिकारीहरू रहकेा 

एक गाउँ एम्बुिेन्स सेवा व्यवस्थापन िथा अनुगिन सलिलि रहनेछ । 

(क) गाउँपालिका अध्यि                                                                        -संयोजक 

(ख) प्रिुख प्रिासदकय अलिकृि वा लनजिे िोकेका अलिकृि स्िरको किवचारी       -सर्दस्य 

(ग) एम्बुिेन्स रहकेो सम्बलन्िि वडाको वडाध्यि                                          -सर्दस्य 

(घ) कायवपालिकाका सर्दस्यहरू िध्ये िलहिा, र्दलिि वा अल्पसंख्यक सिेिको प्रलिलनलित्व हने गरी 

कायवपालिकािे चयन गरेको २ जना सर्दस्य                                                   -सर्दस्य 

४. लसफाररसः 

र्दफा ५ बिोलजिको सलिलििाई लसफाररस गरी र्दफा ७ बिोलजिको  सेवा दर्दन यस गाउँपालिकाको वडा 

कायावियिे लसफाररस गनुव पनेछ । यसरी लसफाररस गर्दाव यस पालिकाको स्थायी बालसन्र्दा, ज्येष्ठ नागररक, क र 

ख बगवका अपाङ्गिा भएका नागररकको पररचय खुल्ने आवश्यक कागजािको आिारिा लसफाररस गने र  अिि, 

असहाय िथा लवपन्न वगवका नागररकको हकिा सोही व्यहोरा सलहिको लसफाररस िेलख सलिलििा पठाउनु पनेछ 

। काठिाडौं वा रसुवा लजल्िा भन्र्दा बालहर  लसफाररस गर्दाव रसुवा अस्पिाििे दर्दएको ररफरि  िेटरको आिारिा 

वा वडा कायाविय र स्वास््य चौकीको ररफरि  िेटरको आिारिा िात्र एम्बुिेन्स प्रयोगको िालग लसफाररस गन े

। रसुवा अस्पिाििा लवरािी िैजानको िालग एम्बुिेन्स प्रयोग गनव सम्बलन्िि वडाको स्वास््य चौकीको ररफेरि 

िेटरको आिारिा िात्र वडा कायावियिे लसफाररस गन े। 

५. एम्बिुने्स सञ्चािन िथा व्यवस्थापन सलिलिः 

(१) गाउँपालिकािे खररर्द गरर आफैिे संचािन गने हकिा र्दहेायको एक एम्बुिेन्स संचािन िथा 

व्यवस्थापन सलिलि रहनेछ । 

(क) गाउँपालिकाको सािालजक लवकास सलिलिको संयोजक                        -संयोजक 

(ख) स्वास््य िाखा संयोजक                                                               -सर्दस्य 
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(ग) िलहिा िथा वािवालिका िाखा प्रिुख                                            -सर्दस्य 

(घ) लििा िाखा प्रिुख                                                                     -सर्दस्य 

(ङ) आर्थवक प्रिासन िाखा प्रिुख                                                        -सर्दस्य सलचव 

(२) गाउँपालिका आफैिे खररर्द गरी वा गाउँपालिकाको अनुर्दानिा खररर्द भएको एम्बुिेन्स उपर्दफा (१) 

बिोलजि गाउँपालिका आफैिे संचािन नगरी कुनै संघसंस्थािाई हस्िान्िरण गरेिा सोको संचािन सोही 

संस्थाको व्यवस्थापन / कायव सलिलििे संचािन िथा व्यवस्थापन सलिलिको कायव गनछे । 

(३) उपर्दफा २ बिोलजि कुनै संघसंस्थािाइ हस्िान्िरण भएिा सो संस्थासंग गाउँपालिकािे आवश्यक 

सम्झौिा गरी हस्िान्िरण गनेछ । 

(४) उपर्दफा (१) वा (२) बिोलजिको संचािन िथा व्यवस्थापन सलिलिका कुि सर्दस्य संख्या िध्य े

एकाउन्न प्रलििि सर्दस्य उपलस्थि भएिा बैठक बस्नको िालग गणपुरक संख्या पुगेका िालननेछ । 

(५) सलिलिका बैठक आवश्यकिा अनुसार बस्नेछ । सलिलिका वैठक भत्ता गाउँ कायवपालिकािे लनिावरण 

गरे बिोलजि हनेछ । 

(६) एम्बुिेन्सको सञ्चािन र व्यवस्थापन गनव सलिलििे एक जना स्थायी किवचारीिाई एम्बुिेन्स संयोजक 

िोके्नछ । एम्बुिेन्स संयोजकिे एम्बुिेन्स, चािक र एम्बुिेन्ससँग सम्बलन्िि सम्पूणव जानकारीको बारेिा 

अद्यावलिक भई प्रत्येक दर्दन सलिलि र प्रिुख प्रिासकीय अलिकृििाई जानकारी गराउनु  पनेछ । 

(७) सलिलिका बैठक सम्बन्िी अन्य व्यवस्था र कायवलवलि सलिलििे लनिावरण गरे बिोलजि हनेछ । 

सलिलिका काि, किवव्य र अलिकार :  

६. सलिलिका काि, किवव्य र अलिकार र्दहेाय बिोलजि हनछे :- 

(क) एम्बुिेन्स सेवा पारर्दिी, सरि, भरपर्दो र व्यवलस्थि रूपिा सञ्चािन गरे, नगरेका अनुगिन गने । 

(ख) चािकिे पािना गनुवपन ेआचारसलंहिा िागु गराउने । यस लनर्दलेिका अनुसारका आचारसंलहिा पािन नगन े

चािकिाई चिेावनी दर्दई आचारसंलहिा पािना गनव िगाउने । बारम्बार आचरण उल्िघंन गरेिा आवश्यकिा 

अनुसार करार सम्झौिा रद्द गने । 

(ग) एम्बुिेन्स सेवाका बारेिा कुनै गुनासो िथा उजरुी आएिा सोको सनुवाई िथा व्यवस्थापन गने । 

(घ) लजल्िा स्िरिा एम्बुिेन्स सम्बन्िी र्दर रेट लनिावरण गने लनकायको लसफाररस बिोलजि आवश्यकिा अनुसार 

पररिाजवन गने । 

(ङ) सरोकारवािा िथा अन्य संघहरू लबच आवश्यकिा अनुसार एम्बुिेन्स सेवा बारे सलििा बैठक गने । 

(च) गाउँपालिकाका लवलिष्टिािाई ध्यानिा राखी एम्बिुेन्स सेवा सञ्चािनका िालग आवश्यक थप िापर्दण्ड 

बनाउने । 
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(छ) चािकिे अनुसची (१) बिोलजि सेवा िुल्क लिइ बैंक/ कोषिा र्दालखिा गरे नगरेको सिय सियिा लनरीिण 

गने । 

(२) सलिलिका सर्दस्य-सलचविे सेवा प्रवाह लस्थलिका अद्यावलिक लववरण प्रत्येक वषवका जेष्ठ ससान्ििा 

गाउँ कायवपालिकािा पेि गनुव पनेछ । 

(३) गोसाईकुण्ड गाउँपालिका अन्िगवि बसोबास गने सेवाग्राही, गाउँकायवपालिकािा कायवरि 

किवचारीहरूिाई लविेष छुट दर्दने/नदर्दने लनणवय गने छ । 

(४) वडा कायावियिे गरेको लसफाररस उपर यस सलिलिि े अलन्िि लनणवय गनेछ । 

७. सवेा िलु्क सम्बन्िी व्यवस्था : (१) एम्बुिेन्स सेवा प्रयोग गरेबापि सम्बलन्िि सवेाग्राहीिे अनुसुची (२) िा 

उल्िेख भए अनुसारको रकि सेवा िुल्कका रूपिा बुझाउनु पनेछ । 

(२) एम्बुिेन्स सेवा बापि उठेका रकि र्दफा ३ को उपर्दफा (१) बिोलजि संचािन हने भएिा 

गाउँपालिकािे र उपर्दफा (२) बिोलजि संचािन हने भएिा जुन संस्थािाई हस्िान्िरण गररएको हो सोलह 

संस्थािे एक अिग बैंक खािा/कोष खडा गरी त्यसिा जम्िा गनेछ । 

(३) सेवा दर्दए बापि लिइन ेसेवा िुल्क नगर्दी रलसर्द काटी बैंक खािािा जम्िा गने लजम्िेबारी सम्बलन्िि 

चािकको हनेछ । 

(४) सो कोषको संचािन, संचािन िथा व्यवस्थापन सलिलिको लनणवयानसुार हनछे । कोषको रकि 

सािान्यिा चािकको ििब भत्ता, इन्िन, एम्बुिेन्सको ििवि सम्भार र एम्बुिेन्सिा रहने अलि आवश्यक सािग्री 

िगायिको खररर्दिा खचव गररनेछ । 

८. चािकको लनयिुी र सवेा सलुविा : (१) एम्बुिेन्स सवेा सञ्चािनका िालग गाउँ कायवपालिकािे एक जना 

योग्यिा पुगेको चािक सेवा करारिा लनयुिी गनेछ । 

(२) चािकको पाररश्रलिक सम्झौिािा उल्िेख भए बिोलजि हनेछ । 

(३) चािकको रू. ५ िाख सम्िका र्दघुवटना वीिा गररनेछ । वीिाका लप्रलियि बापिको रकि यस ै

लनर्दलेिका बिोलजिको कोषबाट ब्यहोररनेछ । 

(४) चािकिे पािना गनुवपन ेआचार संलहिा अनुसुची (२) बिोलजि हनेछ । 

९. एम्बिुेन्स रहन ेस्थान सोको ििवि सम्भार : (१) र्दफा ४ को उपर्दफा १ बिोलजि संचािन हने एम्बुिेन्सको 

हकिा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वडा न. ६ िा रहकेो रसवुा स्वास््य चौकीिा र र्दफा ४ को उपर्दफा २ बिोलजि 

संचािन हने एम्बुिेन्सको हकिा सम्वलन्िि संस्थाको हािािा रहनेछ । 

(२) एम्बुिेन्सका लनयलिि ििवि सम्भार गन ेलजम्िेबारी चािकको हनेछ र ििवि गनुव पने भएिा बढीिा 

िलहनािा रू ५०००। सम्िको इलस्टिेट अनुसार को ििवि र्दफा ४को उपर्दफा (१) वा (२) बिोलजिको सलिलिको 

लनणवयानुसार हनेछ । सो भन्र्दा बढीको ििवि भएिा उि सलिलिको लसफाररसिा र्दफा ३ को सलिलिि ेलनणवय 

गरे बिोलजि हनेछ । 
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(३) एम्बुिेन्स चािु अवस्थािा राख्ने लजम्िेवारी चािकको हनेछ । 

१०. लवलवि : (१) एम्बुिेन्सिा रहने न्युनिि सेवा सुलविा िथा औषिीका लववरण अनसुुची (३) बिोलजि हनेछ। 

(२) एम्बुिेन्सिा सवार लवरािी, लवरािीका आफन्ि िथा स्वास््यकिीका लविाका र्दालयत्व सेवाग्राही 

स्वयंको हनेछ । 

(३) यस लनर्दलेिकािा आवश्यकिा अनसुार संिोिन गाउँ कायवपालिकािे गनव सके्नछ । 
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अनसूची १ 

(लनर्दलेिकाका र्दफा (५) छ सगं सम्बलन्िि सेवा िुल्क सम्बन्िी र्दररेट) 

क्र.स  स्थान र्दखेी स्थान सम्ि स्वीकृि र्दर रेट रु. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

एम्बुिेन्सका िोदकएको सेवा िुल्क र िाग फाराि भरी लबरािी िैजाने अगाबै कायावियिा बुझाउनुपनेछ  

लस.नं. र्दरुी (दक.लि.) रकि 

१ ०-५ रु. ७८ 

२ ५-१० रु. ८८ 

३ १०-१५ रु. ९७ 

४ १५-२० रु. १०६ 

५ २० र्दलेख िालथ रु. ११३ 

 

१. गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा स्थायी बसोबास भएका ज्येष्ठ नागररक र क र ख वगविा पने अपाङ्ग 

नागररकिाई िि प्रलििि छुटसलहिको सेवा ।  

२. गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा स्थायी बालसन्र्दा भएका असहाय र लवपन्न वगवका नागररकहरुिाई लजल्िा 

र्दररेटिा िोदकएको सवारी सािनको भाडा रकििा ७५ प्रलििि छुट सलहिको सेवा । 

३. गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा स्थायी बसोबास भएका सम्पूणव नागररकिाई लजल्िा र्दररेटिा िोदकएको 

सवारी सािनको भाडा रकििा ५० प्रलििि छुट सलहिको सेवा । 

४.  गोसाईकुण्ड गाउँ कायवपालिकाको कायाविय अन्िगवि कायावियका सम्पूणव किवचारी  (वडािा रहकेा वडा 

कायावियका किवचारीहरु, स्वास््य चौकीका किवचारीहरु र लवद्याियका सम्पूणव किवचारीहरु सिेि) िाई 

लजल्िा र्दररेटिा िोदकएको सवारी सािनको भाडा रकििा २५ प्रलििि छुटसलहिको सेवा । 
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अनसुची २ 

(लनर्दलेिकाको र्दफा ७ को उपर्दफा (४) संग सम्बन्िीि) 

एम्बिुने्स चािकि ेपािना गनुवपन ेआचार सलंहिा 

१. एम्बुिेन्स सञ्चािन लनर्दलेिका, २०७९ िाई पुणविः पािना गनुवपने, 

२. आफनो पेिागि भुलिका लनवावह गने क्रििा इिान्र्दाररिा र लवश्वसनीयिा कायि गर्द ैआफनो पेिाका 

िान ियावर्दािा खिि पुग्ने कुनै काि गनव नहन,े 

३. िार्दक पर्दाथव सेवन गरी एम्बिुेन्स चिाउन नहने, 

४. लबरािीको ओसारपसार िथा उपचार गन ेक्रििा लबरािी िथा लबरािीका पररवारिाई सिै सम्िान 

पुववक व्यवहार गरी उच्चस्िरीय सेवा प्रर्दान गनुवपन,े 

५. आफैिे लिएका लनणवयहरूिा रूििा आफनै व्यलिगि रूपिा लजम्िेवार र जवाफर्दहेी हनुपने, 

६. आफनो पेिागि र्दििा सुिार गर्द ैिैजानुको साथ आफैिा भएका पेिागि र्दििा आफनो िेत्रका 

अरूिाई पलन लसकाउनु पन,े 

७. कुनै पलन लबरािीिाई ओसारपसार गनुव अलघ उसका बारेिा प्रयाप्त जानकारी लिई उपचारिा 

सहयोग गनुवपन,े 

८. लबरािीिाई लबच बाटोिा अिपत्र हने गरी छाडन् नहन,े 

९. आफनो कािको लसिलसिािा पाएको कुन ैपलन सूचना गोप्य राख्नुपन ेिथा लवरािीहरूबाट पाएको 

जानकारी िेस्रो पििाई खोल्न नहने िर काननुी र पेिागि र्दालयत्व लनवावह गनव वा लबरािीको 

सेवािा आवश्यक परेिा त्यस्िो सुचना बारेिा जानकारी दर्दन सके्न, 

१०. अस्पिाि पूवव सेवा, एम्बुिेन्स सेवा व्यवस्थापनिा सहयोग पुग्ने िथा अनुसन्िानिा िद्दि 

पुग्याउने पन,े 

११. आफुिे उलचि र्दखेेका लबरिीको गुणस्िरीय सेवािा प्रभाव पाने राम्रो पिहरूको जानकारी 

आफूिो सुपररवेिक िथा स्वास््य संस्थािाई जानकारी दर्दनुपने, 

१२. नेपाि सरकारिे प्रलिवन्ि िगाएका बस्िुहरू ओसार पसार नगने । प्रचलिि कानुनको पािना 

गनुवपने र त्यस्िो गरेिा नेपाि सरकारको ऐन लनयि अनसुार स्वंय सजायको भाग्यर्दारी हन े

१३. एम्बुिेन्स चिाउनु अलघ र गन्िव्यिा पुगेपलछ चािकिे एम्बुिेन्स संयोजकिाई अलनवायव रुपिा 

जानकारी गराउन ुपने  

१४. एम्बुिेन्स ििवि गनुव पने भएिा वा लवगे्रिा ित्काि एम्वुिेन्स संयोजकिाई जानकारी गराउन ु

पने । 

१५. प्रिुख प्रिासकीय अलिकृिको प्रिालणि र्दस्िखि सलहिको ििवि आर्दिे लवना एम्बुिेन्स ििवि 

गनव नहने अन्यथा त्यसको कायववाट भएको र्दालयत्वको लजम्िेवारी स्वयं चािकिे लिनु पने । 
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ि................................................................ठेगाना...................................................... 

ना.प्र.प.नं................................................जारी लिलि.................................................... 

लजल्िा, डाइलभङ्ग िाइसेन्स नं........................................................... जारी लिलि 

...........................िे िालथको उल्िेलखि आचार सलंहिा अध्ययन गरेको छु । रसुवा लजल्िा 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको एम्बुिेन्स चिाउँर्दा िैिे यो आचार संलहिा पूणव रूपिा पािना गनव सहिलि 

जनाई सही छाप गरेको छु । 

चािकको:        रोहबरिा प्रिालणि गने व्यलिको: 

र्दस्िखि :        र्दस्िखि : 

नाि :          नाि : 

लिलि :          पर्द : 

  र्दस्िखि : 

  लिलि : 

             कायावियको छाप 
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अनूसची ३ 

(लनर्दलेिकाको र्दफा ९ का उपर्दफा (१) सँग सम्बन्िीि) 

 

"ख" वगवको (Common Life Support (CLS)) एम्बुिने्सिा हनुपन ेऔषिी र उपकरणको लववरण 

Emergency Equipment Medicines Others 

1. Stethoscope 

2. B.P set 

3. Torch Light 

4. Tongue Depressure 

5. IV Drips 

6. Cannula and Syringes 

7. ECG monitor and 

oxygen monitor 

8. Intubation set 

9. Various intubation 

tubes and laryngeal 

tubes 

10. Nebulizer set 

11. Ambu bag 

12. Manual suction set 

13. Cervical collars 

14. CPR board 

15. Oxygen supply 

16. Automated external 

defibrillator (AED) 

17. Delivery set 

18. Dressing Set 

19. Splints 

20. Catheterizations sets 

21. Hemostatic sets 

22. Others 

 

  Washing Equipment 

 Wheelchair & trolley 

 Radio 

communication 

 Two-way video 

consultation device 

 Mobile device with 

4G connectivity’ 

 Willkie Talkie 

 Camera 

 GPS (Geographical 

Positioning System) 

 

आज्ञािे, 

र्दिुेन्र चालम्िङ 

प्रिुख प्रिासकीय अलिकृि 


