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सयावर गााँउऩालरका  

नवरऩयासी, (फददघाट ससु्ता ऩश्चिभ) 
स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड् ६          संखमा् ५                 ऩौष भहहना ५ गते, २०७९  
बाग २ 

 

 

 स्थालनम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ उऩदपा २ फभोश्चजभ सयावर 
गाउऩालरकाको  गाउाँसबारे फनाएको देहाम फभोश्चजभको कामदहवलध सवदसाधायणको जानकायीको रालग 

प्रकाशन गरयएको छ । 

 

ऐनको नाभ् सरावल गाईँपाललकाको एम्बलुने्स सञ्चालन काययलवलध, २०७९ 
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सरावल गाईँपाललकाको एम्बलुने्स सञ्चालन काययलवलध, २०७९ 

 
कामदऩालरकाफाट स्वीकृत लभलत् २०७९/०९/०५ 

प्रभाश्चणकयण लभलत २०७९/०९/०५ 
प्रकाश्चशत लभलत २०७९/०९/६ 

 
 

प्रस्तावनाः गाईँपाललका क्षेत्रमा एम्बुलेन्स सेवाको माध्यमबाट लवपन्न, ऄसहाय, गभयवती मलहला, बालबाललका, 

न्यून अय भएका तथा स्वास््य सेवाको मुल प्रवाहबाट पछाडी परेका नागररकहरुलाइ स्वास््य सम्बलन्ध 

ऄलधकारका बारेमा चतेनशील गराईद ैमुलुकको लवद्यमान अर्थथक, सामालजक, साँस्कृलतक संरचनाको कारणल े

पछाडी पाररएका वगयलाइ स्वास््य सेवा प्रदान गद ै नागररकहरुको मागलाइ सम्बोधन गर्र्द ै सेवा प्रवाहलाइ 

समावेशी, ईत्तरदायी एवं जवाफदहेी बनाईन सहकारी, लनजी ,तथा सामुदायमा अधाररत संघ संस्थाहरु 

समेतको सहकाययमा स्थानीय तहको स्वास््य सेवालाइ ससं्थागत गद ैसमृद्ध समाज लनमायण गने काययमा सहयोग 

पुर्र् याईन एम्बुलेन्स सेवाको काययलाइ व्यवलस्थतगनय स््थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को 

ईपदफा २ ले ददएको ऄलधकार प्रयोग गरी एम्बुलेन्स सेवा संचालन गनय वाञ्छनीय भएकोले । 

 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः- 

(क) यो काययलवलधको नाम सरावल गाईँपाललका एम्बुलेन्स सेवा सचंालन सम्बलन्ध काययलवलध २०७९ रहकेो छ । 

(ख) यो काययलवलध सरावल गाईँपाललकाले स्वीकृत गरेको लमलत दलेख लागु हुनेछ । 

 

२.पररभाषः- लवषय वा प्रसंगले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययलवलधमा , 

(क) काययलवलध भन्नाले सरावल गाईँपाललकाको एम्वुलने्स सेवा संचालन सम्बलन्ध काययलवलध २०७९ लाइ 

सम्झनु पछय । 

(ख) एम्बुलेन्स सेवा भन्नाले गाईँपाललका बाट संचालन गररने एम्बुलेन्स सेवालाइ सम्झनु पछय । 
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(ग) सलमलत भन्नाले गाईँपाललकाद्धारा गठन भएको एम्बुलेन्स सेवा संचालन, व्यवस्थापन, ऄनुगमन, तथा 

रेखदखे सलमलतलाइ सम्झनु पछय । 

(घ) पाललका ऄध्यक्ष भन्नाले सरावल गाईँपाललका प्रमुखलाइ सम्झनु पछय । 

(ङ) सदस्य भन्नाले एम्बुलेन्स सेवा संचालन सलमलतका सदस्य सम्झन ु पछय र सो शव्दले सलमलत ऄध्यक्ष 

समेतलाइ जनाईनेछ । 

(च) स्थानीय तह भन्नाले सरावल गाईँपाललकालाइ सम्झनु पछय । 

(छ) पदालधकारी भन्नाले गाईँपाललकाका पदालधकारीलाइ सम्झनु पछय । 

(ज) एम्बुलेन्स सेवा कोष भन्नाले गाईँपाललकाबाट संचाललत एम्बुलेन्स सेवा कोष सम्झनुपछय । 

 (ञ) स्थानीय सेवा प्रदायक भन्नाले स्थानीय तहमा रहकेा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था वा सम्झौता गरी 

एम्बुलेन्स सेवा संचालन गने सहयोगी संस्थालाइ सम्झन ुपछय । 

 

 

३) एम्बुलेन्स ऄनुगमन तथा व्यवस्थापन सलमलत  

(१) एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनका व्यवस्थापन, ऄनुगमन, तथा रेखदखे गनय दहेायका पदालधकारीहरु रहकेा एक 

गाईँ एम्बुलेन्स सेवा व्वस्थापन तथा ऄनुगमन सलमलत रहनेछ  

गाईँपाललका ऄध्यक्ष                                                                              – ऄध्यक्ष  

गाईँपाललका ईपाध्यक्ष                                 - सदस्य  

काययपाललका सदस्यहरु मध्ये मलहला, दललत वा ऄल्पसंख्या समेतको प्रलतलनलधत्व हुने गरी काययपाललकाले चयन 

गरेको २ जना सदस्य                                                                        -सदस्य 

प्रमुख प्रशासकीय ऄधीकृत                                                                -सदस्य सलचव  

 

(२) एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा व्यवस्थपन सलमलतः 

(क) गाईँपाललकाले खररद गरर अफैले संचालन गने हकमा दहेायको एक एम्बुलेन्स संचालन तथा व्यवस्थापन 

सलमलत रहनेछ । 
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प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत                 - ऄध्यक्ष 

योजना शाखा प्रमुख                        -सदस्य 

लशक्षा शाखा प्रमुख                         –सदस्य 

अर्थथक प्रशासन शाखा प्रमुख             –सदस्य 

स्वास््य शाखा प्रमुख                       -सदस्य सलचव 

यो सलमलतको बैठकमा गा.पा.ऄध्यक्ष, गा.पा ईपाध्यक्ष तथा अवश्यकता ऄनुसार सम्बलन्धत लवषय लवज्ञ 

(लवषयगत लवज्ञ) लाइ अमलन्त्रत गनय सदकनेछ । 

(३) गाईँपाललका अफैले खररद गरी वा गाईँपाललकाको ऄनुदानमा खररद भएको एम्बुलेन्स ईपदफा (१) 

बमोलजम गाईँपाललका अफैले संचालन नगरी कुन ैसंघ ससं्था हस्तान्तरण गरेमा सो को संचालन सोलह संस्थाको 

व्यवस्थापन कायय सलमलतले संचालन तथा व्यवस्थापन सलमलतको कायय गनेछ । 

(४) ईपदफा २ बमोलजम कुनै संघ संस्थालाइ हस्तान्तरण भएमा सो संस्थासंग गाईँपाललकाले अवश्यक 

सम्झौता गरी हस्तान्तरण गनेछ । 

(५) ईपदफ (१) वा (२) बमोलजम संचालन तथा व्यवस्थापन सलमलतका कुल सदस्य संख्या मध्ये एकाईन्न 

प्रलतशत सदस्य ईपलस्थत भएमा बैठक बस्नको लालग गणपुरक संख्या पुगेको मालननेछ । 

(६) सलमलतको बैठक अवस्यकता ऄनुसार बस्नेछ । सलमलतका पदालधकारीहरुलाइ लनयम ऄनुसार बैठक भत्ता 

ईपलब्ध हुनेछ । 

(७) सलमलतको वैठक सम्बलन्ध ऄन्य व्यवस्था र काययलवलध सलमलतले लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

५. दफा ४ को ईपदफा १ र २ बमोलजम गरठत सलमलतका काम,कतयव्य र ऄलधकारः- 

(१) सलमलतको काम , कतयव्य र ऄलधकार दहेाय बमालजम हुनेछः- 

(क) एम्बुलेन्स सेवा पारदशी, सरल, भरपदो र व्यवलस्थत रुपमा संचालन गरे नगरेको ऄनुगमन गने । 

(ख) चालकले पालना गनुयपने अचारसंलहता लागु गराईन े। यस लनदलेशका ऄनुसार अचारसंलहता पालन नगन े

चालकलाइ चतेावनी ददइ अचारसंलहता पालन गनय लगाईने । बारम्बार अचारसंलहता ईल्लघनं गरेमा 

अवश्यकता ऄनुसार करार सम्झौता रद्ध गने । 

(ग) एम्बुलेन्स सेवाका बारेमा कुनै गुनासो तथा ईजरुी अएमा सोको सनुुवाइ तथा व्यावस्थापन गने । 
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(घ) लजल्ला स्तरमा एम्बुलने्स सम्बलन्ध दर रेट लनधायरण गने लनकायको लसफाररस बमोलजम अवश्यकता 

ऄनुसार पररमाजायन गने । 

(ङ) सरोकार वाला तथा ऄन्य संघहरु लवच अवश्यकता ऄनुसार एम्बुलेन्स सेवा बारे सलमक्षा वैठक गने । 

(च) गाईँपाललकाका लवलशष्टतालाइ ध्यानमा राखी एम्बलुेन्स सेवा संचालनका लालग अवश्यक थप मापदण्ड 

बनाईने । 

(छ) चालकले ऄनसुुलच (१) बमोलजम सेवा शुल्क ललइ बैंक र कोषमा दालखला गरे नगरेको समय समयमा 

लनरीक्षण गन े। 

(ज) सरावल गाईँपाललका ऄन्तगयत बसोवास गन े सेवाग्राही, गाईँकाययपाललकामा काययरत कमयचारीहरुलाइ 

लवशेष छुट ददने नददने लनणयय एम्बुलेन्स संचालन तथा व्यवस्थापन सलमलत एवं एम्बुलेन्स सेवा ऄनुगमन तथा 

व्यवस्थापन सलमलतको लनणय बमोलजम हुनेछ । 

(२) सलमलतको सदस्य सलचवले सेवा प्रवाह लस्थलतको बारेमा ऄद्यावलधक लववरण प्रत्येक वषयको जेष्ठ मसान्तमा 

गाईँकाययपाललकामा पेश गनुय पनेछ । 

(६) सेवा शुल्क सम्बलन्ध व्यवस्थाः 

(१) एम्बुलेन्स सेवा प्रयोग गरेबापत सम्बलन्धत सेवाग्राहीले सलमलतले तोके बमोलजम रकम सेवा शुल्कको रुपमा 

बुझाईनु पनेछ । 

सेवा शुल्कको सम्बन्धमा लजल्लामा रहकेो सेवामुलक एम्बुलेन्स संचालन सलमलतले तोकेको भाडादर कायम 

गररनेछ । यदी सो नभएमा एम्बुलेन्स सेवा सचंालन तथा व्यवस्थापन सलमलतको लनणयय बमोलजम हुनेछ । यसरी 

तय गररएको भडादर ऄनुगमन तथा व्यवस्थापन सलमलतबाट ऄनुमोदन हुनुपनेछ । 

(२) एम्बुलेन्स सेवा वापत ईठेका रकम दफा ३ को ईपदफा (१) बमोलजम संचालन हुने भएमा गाईँपाललकाल ेर 

ईपदफा (२) बमोलजम संचालन हुने भएमा जुन संस्थालाइ हस्तान्तरण गररएको हो सोलह संस्थाले एक ऄलग 

बैंक खाता र कोष खडा गरी त्यसमा रकम जम्मा गनेछ । 

(३) सेवा ददए वापत ललआने सेवा शुल्क नगदी रलसद काटी वैंक खातामा जम्मा गने लजम्मेवारी सम्बलन्धत 

चलकको हुनेछ । 

(४) सो कोषको सचंलन,  काययलवलध ऄनुरुप गरठत एम्बलुेन्स सेवा सचंलन तथा व्यवस्थापन सलमलतको लनणयय 

ऄनुसार हुनेछ । कोषको रकम सामान्यतया चालकको तलब भत्ता, सलमलतको बैठक खचय एवं भत्ता,  इन्धन, 

एम्बुलेन्सको ममयत सम्भार र एम्बुलेन्समा रहन ेऄलत अवश्यक सामाग्री लगाएतको खररदमा खचय गररनेछ । 

(७) चालकको लनयुक्ती र सेवा सुलवधाः 
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(१) एम्बुलेन्स सेवा संचालनको लालग गाईँपाललकाले एक जना योग्यता पुगेको चालक सेवा करारमा लनयुक्ती 

गनेछ । 

चालकको योग्यता दहेाय वमोलजम हुनेछः- 

 नेपाली नागररक  

 कलम्तमा ५ वषयको ऄनुभव प्राप्त  

 स्थानीयलाइ प्रथालमकता हुनछे । 

(२) चालकको पाररश्रलमक दफा ४ को ईपदफा २ बमोलजम गरठत सलमलतको लनणययऄनुरुप हुनेछ तर ईक्त 

लनणयय सोही दफाको ईपदफा १ बमालजम गरठत सलमलतले ऄनुमोदन गनुयपनेछ । सलमलत गठन नभएको 

ऄवस्थामा वा सलमलतको वैठक बस्न नसकेमा कायायलयको लनणयय बमोलजम हुनेछ । 

(३) चालकको रु ५ लाख सम्मको दघयटना लवमा गररनेछ । लवमामा लप्रलमयम बापतको रकम यसै काययलवलध 

बमोलजमको कोषबाट व्यहोररनेछ । 

(४) चालकले पालना गनुयपन ेअचार संलहता ऄनुसुलच (१) बमोलजम हुनेछ । 

(५) एम्बुलेन्स सेवा सुचारु हुदा चालकलाइ भत्ता तथा ऄन्य सुलवधा वापत ईपलब्ध गराईने रकम दफा ४ को 

ईपदफा १ र २ बमोलजम गरठत सलमलतको लनणयय बमोलजम थपघट गनय सदकनेछ । तर यो काययलवलध स्वीकृत 

हुनु ऄगावै लनयुक्ती भइ सेवा सुलवधा तय भएको भए सोलह बमोलजम हुनेछ । 

(६) चालकलाइ संचालन सलमलतको लनणयले सुलवधा थपघट गनय सके्नछ । 

(८) एम्बुलेन्स रहने स्थान सोको ममयत सम्भारः 

(१) दफा ४ को ईपदफा (१) बमोलजम संचालन हुने एम्बुलेन्सको हकमा सरावल गाईँपाललका गाईँ 

काययपाललकाको कायायलयमा वा सोही दफाको बमोलजम गरठत सलमलतको लनणययऄनरुुपको स्थानमा र दफा ४ 

को ईपदफा ३ बमोलजम संचालन हुने एम्बुलेन्सको हकमा सम्बलन्धत संस्थाको हातामा रहनेछ । 

(२) एम्बुलेन्सका लनयलमत ममयत सम्भार गने लजम्मेवारी चालकको हुनेछ र ममयत गनुयपने भएमा बढीमा 

मलहनामा रु ५००० सम्मको ममयत संचालक सलमलत संयोजकको अदशेमा चालक स्वयंले गनय सके्नछ । आलस्टमेट 

ऄनुसारको ममयत दफ ४ को ईपदफा (१) वा (२) बमोलजमको सलमलतको लनणयय ऄनुसार हुनेछ । सो भन्दा 

बढीको ममयत भएमा ईक्त सलमलतको लसफाररसमा दफा ३ को सलमलतले लनणयय गरे बमोलजम हुनेछ । 

(३) एम्बुलेन्स चालु ऄवस्थामा राख्ने लजम्मेवारी चालकको हुनेछ । 

(९) लवलवधः 
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(१) एम्बुलेन्स सवार लवरामी, लवरामीका अफन्त तथा स्वास््यकमीका लवमाका दालयन्व सेवाग्राही स्वयंको 

हुनेछ । 

(२) यस काययलवलधमा अवश्यकता ऄनसुार संसोधन गाईँ काययपाललकाले गनय सके्नछ । 

 

ऄनुसुलच १ 

(काययलवलधको दफ ७ को ईपदफा (४) संग सम्बन्धीत ) 

एम्बुलेन्स चालकले पालना गनुयपने अचार संलहताः 

१. एम्बुलेन्स संचालन काययलवलध २०७९ लाइ पुणयतः पालना गनुयपने , 

२. अफ्नो पेशागत भुलमका लनवायह गने क्रममा इमान्दाररता र लवश्वसनीयता कायम गद ैअफ्नो पेशाको मान 

मयायदामा खलल पुग्ने कुनै काम गनय नहुने, 

३. मादक पदाथय सेवन गरी एम्बुलेन्स चलाईन नहुने, 

४. लवरामीको ओसारपसार तथा ईपचार गने क्रममा लवरामी तथा लवरामीका पररवारलाइ सधै सम्मान पुवयक 

व्यवहार गरी ईच्चस्तरीय सेवा प्रदान गनुयपने , 

५. अफैले ललएका लनणययहरुमा अफ्नै व्यलक्तगत रुपमा लजम्मेवार र जवाफदहेी हुनुपने, 

६. अफ्नो पेशागत दक्षता सुधार गद ैलैजानुको साथै अफैमा भएका पेशागत दक्षता अफ्नो क्षेत्रका ऄरुलाइ 

पलन लसकाईन ुपन,े 

७. कुनैपलन लवरामीलाइ ओसारपसार गनुय ऄलघ ईसका बारेमा प्रयाप्त जानकारी ललइ ईपचारमा सहयोग 

गनुयपने, 

८. लवरामीलाइ लवच बाटोमा ऄलपत्र हुने गरी छाड्न नहुने, 

९. अफ्नो कामको लसललसलामा पाएको कुनैपलन सुचना गोप्य राख्नुपने तथा लवरामीहरुबाट पाएको जानकारी 

तेस्रो पक्षलाइ खोल्न नहुन ेतर कानुनी र पेशागत दालयत्व लनवायह गनय वा लवरामीको अवश्यकता परेमा त्यस्तो 

सुचनाको बारेमा जानकारी ददन सके्न, 

१०. ऄस्पताल पुवय सेवा,एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने तथा ऄनुसन्धानमा मद्धत पुर्र् याईनु पन,े 
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११. अफुले ईलचत दखेेका लवरामीको गुणस्तरीय सेवामा प्रभाव पाने राम्रो पक्षहरुको जानकारी अफ्नो 

सुपररवेक्षक तथा स्वास््य सथंालाइ जानकारी ददनुपने, 

१२. नेपाल सरकारले प्रलतबन्ध लगाएका बस्तुहरु ओसारपसार नगने । प्रचललत कानुनको पालना गनुयपने र 

त्यस्तो गरेमा नेपाल सरकारको ऐन लनयम ऄनुसार स्वयं सजायको भाग्यदारी हुनेछ । 

म..................................................ठेगान................................................ना.प्र.नं.......................

...........जारी लमलत................................लजल्ला,  ड्राआलभङ लाआसेन्स नं........................... जारी 

लमलत.................................ले मालथको ईल्लेलखत अचार संलहता ऄध्ययन गरेको छु । नवलपरासी ब.सु.प. 

लजल्ला सरावल गाईँपाललकाको एम्बुलेन्स चलाईदा मैले यो अचार संलहता पुणय रुपमा पालना गनय सहमलत 

जनाआ सही छाप गरेको छु । 

चालकको                                       रोहवरमा                                        प्रमालणत गने व्यलक्तको  

नाम                                          नाम                                           नाम 

ठेगाना                                          ठेगाना                                            ठेगाना 

पद                                          पद                                              पद 

हस्ताक्षर                              हस्ताक्षर                                             हस्ताक्षर 

 

आज्ञारे  

दगुाद ऩौडेर 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  

 


