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स्थानीय राजपत्र 
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चिचिला गाउँपाललकाको एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालन काययववलि, २०७७ 

 

 

चिचिला गाउँपाललका 
गाउँ काययपाललकाको कायायलय, 

चिचिला  ,सस खवुासभा । 
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चिचिला गाउँपाललकाको एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालन काययववलि, २०७७ 

 

प्रस्तावनाः  

 एम्बलेुन्स सेवालाई सरल, भरपर्दो र व्यवचस्थत गनय तथा एम्बलेुन्सलाई 
जनताको पहँिुसम्ि पयुायई सेवाको गणुस्तर वृवि गनुयपने भएकोले । 

 

पररच्छेर्द २ 

प्रारचम्भक 

 

२. संचिप्त नाि र प्रारम्भ :  

(२)यो काययववलिको नाि “एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालन काययववलि, २०७७” 
रहेको छ ।  

             (२) यो काययववलि गाउँपाललका िेत्रभर लागू हनुछे।  

        (३)  यो काययववलि काययपाललकाको बैठकबाट पाररत लिलत रे्दचख 
प्रारम्भ हनुेछ । 

  

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेिा यो काययववलििाः 
क) ‘एम्बलेुन्स‘ भन्नाले ववरािी ओसार पसार ल्याउन/े 

पयुायउने वाहनलाई सम्झन ुपर्दयछ । 

ख) ‘एम्बलेुन्स जनचिचि‘ भन्नाले एम्बलेुन्सिा उपचस्थत रहन े
स्वास््यकिी तथा िालक सम्झनपुर्दयछ । 

ग) “िालक” भन्नाले एम्बलेुन्स िलाउने िालक सम्झन ु
पर्दयछ । 
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घ) ‘सलिलत” भन्नाले एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालन गनय गठन 
भएको सलिलतलाई सम्झन ुपर्दयछ  । 

ङ) ‘िलु्क” भन्नाले सलिलतले तोकेको सेवा िलु्कलाई सम्झन ु
पर्दयछ । 

ि) ‘सेवा” भन्नाले एम्बलेुन्सले ववरािीलाई दर्दने सम्पूणय सेवा 
सम्झन ुपर्दयछ । 

छ) ‘गाउँपाललका” भन्नाले चिचिला गाउँपाललका सम्झन ुपर्दयछ 
। 

पररच्छेर्द २ 

 

३. गाउँपाललकाको कतयव्यः 
क) प्रिललत कानूनिा उल्लेख भए बिोचजि ितयहरुको 

पालना गरी सलिलतको सिन्वयिा एम्बलेुन्स सेवा 
सञ्चालन गनुयपने । 

ख) काययपाललकाले तोके अनसुारको भाडा ललई सोको ववल 
सेवाग्राहीलाई उपलब्ि गराउने । 

ग) ववरािीलाई ववरािी रहेको ठाउँ वा घट्नास्थलबाट 
अस्पताल वा उपिार स्थलसम्ि वा चिवकत्सक वा 
स्वास््य संस्थाले लसफाररस गरे बिोचजि ववरािीको 
वासस्थल सम्ि पयुायउनको लालग िात्र एम्बलेुन्सको 
प्रयोग गनुयपर्दयछ । 

घ) असहाय, गरीब, बेवाररसे तथा सडक र्दघुयटनािा परेका 
व्यचिलाई एम्बलेुन्स सेवा लनःिलु्क प्रर्दान गनय वडाको 
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लसफाररसिा सलिलतले काययपाललका सिि लसफाररस गनय 
सक्नेछ । 

ङ) कुनैपलन वहानािा एम्बलेुन्स सेवाबाट कसैलाई पलन 
बचञ्चत गनय पाईनछैेन । 

ि) एम्बलेुन्सलाई २४ सै घण्टा सेवा प्रर्दान गने हालतिा 
राख्नपुनेछ । 

छ) एम्बलेुन्स सेवा प्रर्दान गरे वापत प्राप्त आम्र्दानीको छुटै्ट 
अलभलेख राख्नपुनेछ । र प्रत्येक हप्ता गाउँपाललकाको 
राजश्व खातािा अलनवायय र्दाचखला गनुय पनेछ । 

ज) एम्बलेुन्स सञ्चालनबाट प्राप्त आम्र्दानी र त्यसका लालग 
भएको खिय प्रत्येक ३/३ िवहनािा एम्बलेुन्स सेवा 
सञ्चालन सलिलतलाई जानकारी गराउनपुनेछ । 

झ) गाउँ काययपाललकाको प्राप्त लनरे्दिनलाई सलिलतले अिरस 
पालना गनुयपनेछ । 

 

४. एम्बलेुन्सको िापर्दण्ड तथा वगीकरणः 
क) राष्ट्रीय प्रर्दषुण िापर्दण्ड अलनवायय रुपिा पालना गनुयपनेछ 

। 

ख) एम्बलेुन्सको पवहिान हनुेगरी साईरन बत्ती जडान, फोर 
ह वील ड्राईभ भएको हनुपुनेछ । 

ग) एम्बलेुन्सिा एम्बलेुन्स िब्र्द र संस्था र िालकको 
टेललफोन नं अंग्रजेी र नेपाली र्दबैु भाषािा लेचखएको 
हनुपुनेछ । 
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घ) एम्बलेुन्सको वगीकरण खलु्ने गरी वगय उल्लेख भएको 
हनुपुनेछ । 

ङ) एम्बलेुन्सको िालकको लसट पछाडी कुनैपलन लसट 
नराखेको हनु ुपनेछ । 

ि) तोवकएको भाडा र्दर प्रिाचणत गराई एम्बलेुन्स लभत्र कुनै 
भागिा टाँस गनुय पनेछ । 

 

५. एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालन सलिलतः 
एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनगुिन गनय 
रे्दहायको पर्दालिकारी रहेको एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालन सलिलत 
रहनेछ । 

क्र.स. पर्द पर्दालिकारी कैवफयत 

२.  संयोजक गाउँपाललका उपाध्यि  

२.  सर्दस्य वडाअध्यि  

३.  सर्दस्य काययपाललका सर्दस्य  

४.  सर्दस्य आ.ले.प.  

५.  सर्दस्य-सचिव स्वास््य संयोजक  
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६. एम्बलेुन्स सेवा िलु्कः 
एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालन गनयको लालग काययववलििा तोकेको भाडा र्दरलाई 
एम्बलेुन्स सेवा िलु्क बझु्न ु पर्दयछ । उि र्दरुी वगीकरण गरी रे्दहाय 
बिोचजिको भाडा र्दर लनिायरण गररएको छ ।  

क्र.स. प्रारम्भ रे्दचख गन्तव्य 
स्थल 

सेवा िलु्क 
(रु.) 

कैवफयत  

२.  चिचिला िेत्र खाँर्दवारी २०००  

 

 

प्रोत्साहन भत्ता 
वापत 

िालकले 
(७%) प्रलतित 

उल्लेचखत 
र्दररेटबाट 
पाउनेछ । 

२.  कुवापानी खाँर्दवारी २००० 
३.  पोखरीगाउँ िेत्र खाँर्दवारी २००० 
४.  कागते िेत्र खाँर्दवारी २००० 
५.  बलौटे खाँर्दवारी २००० 
६.  डुडे लसनुे िेत्र खाँर्दवारी २००० 
७.  रे्दउराली िेत्र खाँर्दवारी २००० 
८.  लसरुबारी िेत्र खाँर्दवारी २००० 
९.  ढाँडगाउँ िेत्र खाँर्दवारी २००० 
२०.  आरुबोटे िेत्र खाँर्दवारी २००० 
२२.  आहाले िेत्र खाँर्दवारी २००० 
२२.  बखेडाडा िेत्र खाँर्दवारी २५०० 
२३.  ित्स्यपोखरी िेत्र खाँर्दवारी २५०० 
२४.  डाडागाउँ िेत्र 

(वडा न. ४) 
खाँर्दवारी २५०० 

२५.  िनौटे िेत्र खाँर्दवारी २५०० 
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२६.  इम्िोङ िेत्र खाँर्दवारी २५०० 
२७.  रे्दउराली िेत्र 

(वडा न. २) 
खाँर्दवारी २५०० 

२८.  याफुडाडा िेत्र खाँर्दवारी २५०० 
२९.  लप्से िेत्र खाँर्दवारी २५०० 
२०.  रे्दववटार िेत्र खाँर्दवारी ३००० 
२२.  लोिाि िेत्र खाँर्दवारी ३००० 
२२.  िास िाया िते्र खाँर्दवारी ३००० 
२३.  फाकर्दाि िेत्र खाँर्दवारी ३००० 
२४.  सोभास िा िते्र खाँर्दवारी ३००० 
२५.  डाडागाउँ िेत्र 

(वडा न. ३) 
खाँर्दवारी ३००० 

२६.  गैरीआस ला िेत्र खाँर्दवारी ३००० 
२७.  तेलवुा खाँर्दवारी ३००० 
२८.  खसुय िेत्र खाँर्दवारी ३००० 
२९.  बेिी िेत्र खाँर्दवारी ३००० 
३०.  खेउटार िेत्र खाँर्दवारी ३००० 
३२.  लभस गिुा िेत्र खाँर्दवारी २५०० 
३२.  खोलाघारी िेत्र खाँर्दवारी ३००० 
३३.  थरीगाउँ िेत्र खाँर्दवारी ३००० 
३४.  सोबक िेत्र खाँर्दवारी ३००० 
३५.  चिलडाडा िेत्र खाँर्दवारी ३००० 
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३६.  बास्थला िेत्र खाँर्दवारी ३००० 
३७.  निु िेत्र खाँर्दवारी ५००० 
३८.  िढेु िेत्र खाँर्दवारी ३५००   
३९.  चिचिला बजार िरान ८००० 
४०.  चिचिला बजार ववराटनगर २०००० 

 

७. एम्बलेुन्स सेवा सम्बन्ििाः 
२. सतु्केरी प्रसतुी सेवािा लनिलु्क प्रयोग गनय सक्नेछ । 

२. ७० वषय भन्र्दा िालथका विृ तथा जेष्ठ नागररकलाई ५० % सेवा 
िलु्किा प्रयोग गनय सवकनछे । 

  

८. एम्बलेुन्स िालक लनयिुी सम्बन्ििाः 
 ररतपूवयक सवारी िालक अनिुलत-पत्र ललएको । 

 कचम्तिा २४ वषय उिेर पूरा गरेको । 

 आकचस्िक उपिार सिन्वय सलिलतले तोके बिोचजि प्राथलिक 
उपिारको ताललि प्राप्त गरेको । 

९. एम्बलेुन्स िालकको तलब भत्ता लनिायरण सम्बन्ििाः 
एम्बलेुन्स िालकको िालसक तलब भत्ता गाउँपाललकाले तोके बिोचजि 

हनुेछ । 
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पररच्छेर्द ३  

 

२०. एम्बलेुन्स िालकले पालना गनुय पने आिारसंवहताः 
 एम्बलेुन्स सञ्चालन काययववलि २०७७ लाई पूणय रुपिा पररपालना 

गनुयपनेछ । 

 आफ्नो पेिागत भलूिका लनवायह गने क्रििा इिान्र्दाररता र 
ववश्वसनीयतालाई कायि गरै्द आफ्नो पेिाको िान ियायर्दा खलल पगु्न े
कुनै काि गनय पाईनेछैन । 

 िार्दक पर्दाथय सेवन गरी एम्बलेुन्स िलाउन नहनुे । 

 ववरािी ओसार पसार गने क्रििा ववरािीको बारेिा पयायप्त जानकारी 
ललई उपिार सहयोग गनुयपनेछ । 

 ववरािीलाई ववि बाटोिा छोड्न नहनुे । 

 रै्दलनक सेवा िलु्क वापत उठेको रकि सलिलतले तोकेको बैक खातािा 
बवढिा २ हप्ता लभत्र जम्िा गरी सोको बैंक भौिर सलिलतलाई पेि गनुय 
पनेछ । 

 आफ्नो कािको लसललसलािा भएका कुनै पलन सूिना गोप्य राख्नपुने 
तथा ववरािीबाट पाएको जानकारी कुनै तेश्रो पिलाई बताउन नहनुे । 
तर कानूनी र पेिागत र्दावयत्व लनवायह गनय वा ववरािीको सेवािा 
आवश्यक परेिा त्यस्तो सूिनाको बारेिा जानकारी दर्दनपुनेछ । 

 प्रिललत कानूनको पालना गनुय पनेछ । 
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 सेवाग्राहीबाट प्राप्त तोवकए बिोचजिको एम्बलेुन्स सेवा िलु्क वापतको 
रकि बचुझललर्दा अलनवायय रुपिा नगर्दी रलसर्द प्रर्दान गनुयपनेछ । रलसर्द 
सिाप्त भएपलछ अियकट्टी अनसुारको सबै प्राप्त सेवा िलु्कको कूल जोड 
जम्िा गरेको नगर्द वा बैक भौिरको वहसाब बझुाए पलछ िातै्र अको 
ठेली नगर्दी रलसर्द दर्दईनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

नािः 
ठेगानाः      ना.प्र.नः   चजल्लाः  

लाईसेन्स नः     लाईसेन्स जारी लिलतः  
  

 

ले उल्लेचखत आिार संवहता अध्ययन तथा पालना गरेको छु । सस खवुासभा चजल्ला 
चिचिला गाउँपाललकाको िातहतिा रहेको एम्बलेुन्स िलाउछर्दा िैले यो आिार संवहता 
पूणय रुपिा पालना गनेछु, भनी सहिलत जनाई सवह छाप गरेको छु । 

    

िालकको 
र्दस्तखतः 
नािथरः 
ठेगानाः 
लिलतः 

रोहबरिा प्रिाचणत गने व्यचि 

र्दस्तखतः 
नािथरः 
पर्दः 
लिलतः 
कायायलयको छापः 
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२२.  खारेजी र बिाउः  )२ (यस काययववलििा भएका व्यवस्थाहरु संघीय 
तथा प्रारे्दचिक कानूनहरुसँग बाचझन गएको खण्डिा बाचझएको हर्दसम्ि 
खारेज भएको िालननेछ । 

 )२(  यस काययववलि आवश्यकता बिोचजि भए संिोिन गनय सवकनछे 
। 

 

 

आज्ञाले, 
िकु्रारे्दवी राई 

प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 
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