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धवलागिरी िाउँपागलका 
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         खण्ड ५                 संख्या  ०८       गिगि: 207९/०३/०३ 

भाि २ 

धवलागिरी िाउँपागलका  

िाउँ कार्यपागलकाको स्वीकृगिबाट जारी  

 धवलागिरर िाउँपागलकाको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यगवगध, 

२०७९ 
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                                                                 राजपत्रिा प्रकागिि गिगि २०७९/०३/०३ 

  



 

एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालन काययववगध, २०७९ 

प्रस्िावनााः-धवलागिरि िाउँपागलका गित्र खास ििी स्वास््य सेवाका पह चँबाट टाढा िहकेा बागसन्दाहरुलाई 

स्वास््य सवेामा सववसलुि पह चँ परु् याउाका लागि ्बुबलेुन्स सेवा सचाचालालाई पािदशी, सिल, ििपदो ि 

व्यवगस्ित िाव तिा ्बुबलेुन्स सेवामा जाताको पह चँ बढाई स्वास््य सेवाको िणुस्ति वगृि िाव वाचाछाीय 

ि्कोले स्िााीय सिकाि सचाचाला ऐा, २०७४ को दफा १०२ (२) को अगधकाि प्रयोि ििी धवलागिरि िाउँ 

कायवपागलकाले दहेायको कायवगवगध जािी ििेको छ । 

१) संगिप्त नाि र प्रारम्भाः 

क) यो कायवगवगधको ााम "्बुबलेुन्स सेवा सचाचाला कायवगवगध,२०७९"िहकेो छ । 

ख) यो कायवगवगध धवलागिरि िाउँपागलकाको िाजपत्रमा प्रकाशा ि्पगछ लाि ूह ाेछ । 
२) पररभाषााः-गवषय वा प्रसङ्िले अको अिव ालािेमा यस कायवगवगधमााः- 

क) “्बुबलेुन्स” िन्ााले गबिामी ओसााे स्वीकृगत प्राप्त ििेको वाहा सबुझा ुपछव ि सो शब्दले 

्बुबलेुन्समा जगित उपकिण, चालक ि परिचारिका समेतलाई जााउँछ । 

ख) “्बुबलेुन्स जाशगि” िन्ााले ् बुबलेुन्समा उपगस्ित िहाे स्वास््यकमी ि चालक सबुझा ुपछव 

। 

ि) “चालक” िन्ााले ्बुबलेुन्स चलाउाे चालक सबुझा ुपछव । 

घ) “िाउँपागलका”  िन्ााले धवलागिरि िाउँपागलकालाई सबुझा ुपछव ।  

ङ) “सेवा शलु्क” िन्ााले ्बुबलेुन्स प्रयोि ििेबापत सेवाग्राहीले बझुाउा ु पाे ििी सगमगतले 

तोकेको शलु्क सबुझा ुपछव । 

च) “सेवा”  िन्ााले ्बुबलेुन्सले गबिामीलाई गदाे सबुपणूव सेवा सबुझा ुपछव । 

३) एम्बुलेन्स सेवा व्र्वस्थापन िथा अनुििन सगिगिाः- 

१) ् बुबलेुन्स सेवा सचाचाला, व्यवस्िापा, अािुमा तिा िेखदखे िाव दहेायका पदागधकािीहरु िहकेो 

्क िाउँ ्बुबलेुन्स सेवा व्यवस्िापा तिा अािुमा सगमगत िहाेछ । 

क) िाउँपागलका अध्यक्ष –संयोजक 

ख) प्रमखु प्रशासकीय अगधकृत वा गाजले तोकेको अगधकृत स्तिको कमवचािी –सदस्य 

ि) ् बुबलेुन्स िहकेो सबुबगन्धत विाको विा अध्यक्ष –सदस्य 

घ) कायवपागलकाका सदस्यहरु मध्ये मगहला, दगलत वा अल्पसंख्यक समतेको प्रगतगागधत्व 

ह ाे ििी कायवपागलकाले छाोट ििेको २ जाा –सदस्य 

४) एम्बुलेन्स सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन सगिगिाः १ 



१) िाउँपागलकाले खरिद िरि आफैले सचाचाला िाे हकमा दहेायको ् क ् बुबलेुन्स सचाचाला 

तिा व्यवस्िापा सगमगत िहाेछ । 

क) िाउँपागलकाको उपाध्यक्ष –संयोजक 

ख) ्बुबलेुन्स िहाे विाको विाध्यक्ष-सदस्य 

ि) स्वास््य शाखा संयोजक –सदस्य 

घ) गजन्सी शाखा प्रमखु – सदस्य 

ङ) गशक्षा शाखाको प्रमखु-सदस्य 

च) आगिवक प्रशासा शाखा प्रमखु –सदस्य-सगचव 

२) िाउँपागलका आफैले खरिद ििेको वा िाउँपागलकालाई अादुाामा प्राप्त ि्को ्बुबलेुन्स 

उपदफा (१)बमोगजम िाउँपागलका आफैले सचाचाला ाििी कुाै संघ संस्िालाई हस्तान्तिण 

ििेमा सोको सचाचाला सोही संस्िाको व्यवस्िापा कायव सगमगतले सचाचाला तिा व्यवस्िापा 

सगमगतको कायव िाेछ । 

३) उपदफा (२)बमोगजम कुाै संघ संस्िालाई हस्तान्तिण ि्मा सो संस्िासँि िाउँपागलकाले 

आवश्यक सबुझौता ििी हस्तान्तिण िाेछ । 

४) उपदफा १ वा २ बमोगजमको व्यवस्िापा तिा सचाचाला सगमगतका कुल सदस्य संख्या 

मध्ये ् काउन्ा प्रगतशत सदस्य उपगस्ित ि्मा बैठक बस्ाको लगि िणपिुक संख्या पिुेको मागााेछ 

। 

५) सगमगतको बैठक आवश्यकता अासुाि बस्ाेछ । सगमगतको बैठक ित्ता िाउँ कायवपागलकाले 

गाधाविण ििे बमोगजम ह ाेछ । 

६) सगमगतको बैठक सबुबन्धी अन्य व्यवस्िा ि कायवगवगध सगमगतले गाधाविण ििे बमोगजम ह ाेछ । 

५) एम्बुलेन्स सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन सगिगिको काि, कियव्र् र अगधकाराः- 

१) सगमगतको काम, कतवव्य ि अगधकाि दहेाय बमोगजम ह ाेछाः- 

क) ् बुबलेुन्स सेवा पािदशी, सिल, ििपदो ि व्यवगस्ित रुपमा सचाचाला ििे ाििेको अािुमा 

िाे । 

ख) चालकले पालाा िाुवपाे आचािसंगहता लाि ू ििाउाे।यस कायवगवगध अासुािका 

आचािसंगहता पाला ािाे चालकलाई चेतावाी गदई आचािसंगहता पालाा िाव लिाउाे 

।बािबुबाि आचिण उल्लंघा ििेमा किाि सबुझौता िद्द िाे । 



ि) ् बुबलेुन्स सेवाका बािेमा कुाै िाुासो तिा उजिुी आ्मा सो को साुवुाई तिा व्यवस्िापा 

िाे । 

घ) सिोकािवाला तिा अन्य संघ संस्िाहरु बीच आवश्यकता अासुाि ्बुबलेुन्स सेवा बािे 

समीक्षा बैठक िाे । 

ङ) िाउँपागलकाका गवगशष्टतालाई ध्याामा िाखी ्बुबलेुन्स सेवा सचाचालाका लागि 

आवश्यक िप मापदण्ि बााउाे । 

च) चालकले अासुचुी (१) बमोगजम सेवा शलु्क गलई िाउँपागलकाको िाजश्व खातामा 

दागखला ििे ाििेको समय समयमा गािीक्षण िाे ।  

२) सगमगतका सदस्य –सगचवले सेवा प्रवाह गस्िगतका अद्यावगधक गवविण प्रत्येक वषवका जषे्ठ 

मसान्तमा िाउँ कायवपागलकामा पेश िाुव पाेछ । 

६) सेवा िुल्क सम्बन्धी व्र्वस्थााः- 

१) ् बुबलेुन्स सेवा प्रयोि ििेबापत सबुबगन्धत सेवाग्राहीले अासुचूी (२) मा उल्लेख ि् अासुािको 

िकम सेवा शलु्कका रुपमा बझुाउा ुपाेछ । 

२) उपदफा (१) मा जाुसकैु कुिा लेगख्को ि्तापगा सतु्केिी ह ाे मगहलाको हकमा यस िाउँपागलका 
गित्रका स्वास््य चौकीहरुमा सतु्केिी ििाउदा ल्याउाे लााे रममममा बढीमा दईु पटकका लागि कुाै 

शलु्क लाग्ाे छैा ।  

३) उपदफा (१) ि (२) मा जाुसकैु कुिा लेगख्को ि्ता पगा यस िाउँपागलका गित्रका कुाै पगा 
मगहलालाई सतु्केिी ििाउँदा बढीमा दईु पटकका लागि बेाीसबुम लिे वा ल्या्बापत गााःशलु्क 

सेवा गदइाेछ । 

४) ्बुबलेुन्स सेवा बापत उठेको िकम दफा (३)को उपदफा (१) बमोगजम सचाचाला ह ाे ि्मा 

िाउँपागलकाले आफ्ाो िाजश्व खातामा ि उपदफा (२)बमोगजम सचाचाला ह ाे ि्मा जाु 

संस्िालाई हस्तान्तिण िरि्को हो सोही संस्िाले ्क अलि बैंक खाता कोष खिा ििी त्यसमा 

जबुमा िाेछ । 

५) सेवा गद् बापत गलइाे सेवा शलु्क ािदी िगसद काटी िाउँपागलकाको िाजश्व खातामा जबुमा िाे 
गजबुमेवािी सबुबगन्धत चालकको ह ाेछ । 

६) ्बुबलेुन्स चालकको तलब, ित्ता, इन्धा, ्बुबलेुन्सको ममवत सबुिाि ि ्बुबलेुन्समा िहाे अगत 

आवश्यक सामाग्री लिायतको खरिद िाउँ कायवपागलकाको कायावलयले िाेछ । 

७) चालकको गनर्ुगि र सेवा सगुवधााः- 



१) ् बुबलेुन्स सेवा सचाचालाका लागि िाउँ कायवपागलकाले ्क जाा योग्यता पिुेको  सवािी चालक 

सेवा किािमा गायगुि िाेछ । 

२) चालकको पारिश्रगमक सबुझौतामा उल्लेख ि् बमोगजम ह ाेछ । 
३) चालक ि ्बुबलेुन्समा चढ्ाे व्यगिको रु. ५ लाख सबुमको दघुवटाा बीमा िरिाेछ ।  गबमाको 

गप्रगमयम बापतको िकम िाउँ कायवपागलकाबाट ब्यहोरिाेछ । 

४) चालकले पालाा िाुवपाे आचाि संगहता अासुचुी (२)बमोगजम ह ाेछ । 

५)  ्बुबलेुन्स सेवा सचुारू ह दँा चालकलाई ित्ता बापत गजल्ला बागहि प्रगतगटप रु. १,०००-  (्क 
हजाि रुपैयाँ मात्र) ि गजल्ला गित्र ति िाउँपागलका बागहि जाँदा प्रगतगटप रु. ५०० (पाँच सय रुपैयाँ) 

उपलब्ध ििाइाेछ । 

६) चालकलाई सचाचालक सगमगतको गाणवयले िप अन्य सगुवधा उपलब्ध ििाउा सक्ाेछ । 

८) एम्बुलेन्स रहने स्थान, सोको िियि सम्भार र सुरिााः- 

१) दफा (४) को उपदफा (१) बमोगजम सचाचाला ह ाे ्बुबलेुन्सको हकमा धवलागिरि िाउँपागलका 

विा ां ७ मा िहकेो ताकम स्वास््य चौकीको हातामा ि दफा (४) को उपदफा (२) बमोगजम 

सचाचाला ह ाे ्बुबलेुन्सको हकमा सबुबगन्धत संस्िाको हातामा िहाेछ । 

२) ् बुबलेुन्सको ममवत सबुिाि िाउँ कायवपागलकाको कायावलयबाट ह ाेछ ।  

३) ् बुबलेुन्स चाल ुअवस्िामा िाख्ाे गजबुमेवािी चालकको ह ाेछ । 

९) गवगवधाः- 

१) ्बुबलेुन्समा िहाे न्याूतम सेवा सगुवधा तिा औषधीको गवविण अासुचुी (३) बमोगजम  ह ाेछ । 

२) यस कायवगवगधमा आवश्यकता अासुाि संसोधा िाउँ कायवपागलकाले िाव सक्ाेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसुची १ 

(कायवगवगधका दफा (५) (६) सँि सबुबगन्धत सेवा शलु्क सबुबन्धी दििेट) 

क्र.स. उत्पगि स्थान  िन्िव्र् स्थान स्वीकृि दर रेट रु. 

१ माुा ताकम १,२०० - 

२ ताकम दिबाङ १,५०० - 

३ माुा दिबाङ २,७०० - 

४ मटला माुा १,००० - 

५. मटला  ताकम १,५०० - 

६. माुा बेाी ६,३०० - 

७. मदुी माुा १,000 - 

८. मदुी ताकम 1,950 - 

९. अिबाङ दिबाङ 2,250 - 

१०. बलु मिाङबेशी १,५०० - 

११. मिाङबेशी दिबाङ 1,800 - 

१२. दिबाङ बेाी 3,600 - 

१३. मल्कबाङ दिबाङ 2,700 - 

१४. मल्कबाङ बेाी 6,300 - 

१२. बेाी बाग्लङु १,००० - 

१३. बेाी पोखिा ५,००० - 

१४. बेाी गचतवा १३,००० - 

१५. बेाी काठमाण्िौ ँ १७,००० - 

सेवा शलु्क गाधाविणको आधािाः 

१. कच्ची सिक प्रगत गकलोगमटि   रु. १५०।– 

२. ग्राबेल सिक प्रगत गकलोगमटि   रु. १००।– 

३. पक्की सिक प्रगत गकलोगमटि   रु. ६०।– 

द्रष्टव्याः उत्पगत्त स्िााबाट बेाी बागहि जाँदा बेाीसबुमको दि जोिी शलु्क गलइाेछ । न्याूतम रु. १०००।–(्क हजाि 

रुपैयाँ) िािा दि कायम िरि्को छ । अगक्सजा गसगलन्िि शलु्क प्रगत घण्टा रु. १००।– लाग्ाेछ । ्बुबलेुन्स प्रयोि 

ििेबापत तोगक्को सेवा शलु्क ि माि फािाम ििी गबिामी लैजाा ुअिावै कायावलयमा बझुाउापुाेछ । 

 

 

 

     ६ 



अनुसुची २ 

(कायवगवगधको दफा (७) को उपदफा (४) सँि सबुबगन्धत) 

एम्बुलेन्स चालकले पालना िनुयपने आचार संगहिा 

१) धवलागिरि िाउँपालकाको ्बुबलेुन्स सेवा सचाचाला कायवगवगध, २०७९ लाई पणूवताः पालाा  

 िाुवपाे, 

२) आफ्ाो पेशाित िगूमका गावावह िाे रममममा इमान्दारिता ि गवश्वसगायता कायम िद ैआफ्ाो पेशाित माा 

मयावदामा खलल पगु्ाे कुाै काम िाव ाह ाे, 

३) मादक पदािव सेवा ििी ्बुबलेुन्स चलाउा ाह ाे, 

४) गबिामीको ओसािपसाि तिा उपचाि िाे रममममा गबिामी तिा गबिामीका परिवािलाई सधै सबुमाापवूवक 

व्यवहाि ििी उच्च स्तिीय सेवा प्रदाा िाुवपाे, 

५) आफैले गल्का गाणवयहरुमा आफँै व्यगिित रुपमा गजबुमेवाि ि जवाफदहेी ह ापुाे, 

६) आफ्ाो पेशाित क्षमतामा सधुाि िद ैपेशाित दक्षता आफ्ाो के्षत्रका अरुलाई पगा गसकाउा ुपाे, 

७) कुाै पगा गबिामीलाई ओसाि पसाि िाुव अगघ उसका बािेमा पयावप्त जााकािी गलई उपचािमा सहयोि 

िाुवपाे, 

८) गबिामीलाई बीच बाटोमा अलपत्र ह ाे ििी छाि्ा ाह ाे, 

९) आफ्ाो कामको गसलगसलामा पा्को कुाै पगा सचूाा िोप्य िाख्ापुाे तिा गबिामीहरुबाट पा्को 

जााकािी तेस्रो पक्षलाई खोल्ा ाह ाे ति काााुी ि पेशाित दागयत्व गावावह िाव वा गबिामीको सेवामा 

आवश्यक पिेमा त्यस्तो सचुााको बािेमा जााकािी गदा सक्ाे, 

१०) अस्पताल पवुव सेवा,्बुबलेुन्स सेवा व्यवस्िापामा सहयोि पगु्ाे तिा अासुन्धाामा मद्यत 

परु् याउा ुपाे, 

११) आफुले उगचत दखेकेा गबिामीको िणुस्तिीय सेवामा प्रिाव पााे िाम्रो पक्षहरुको जााकािी आफ्ाो 

सपुरिवेक्षक तिा स्वास््य संस्िालाई जााकािी गदापुाे, 

१२) ाेपाल सिकािले प्रगतबन्ध लिा्का बस्तहुरु ओसाि पसाि ािाे ।प्रचगलत काााुको पालाा िाुवपाे ि 

पालाा ाििेमा ाेपाल सिकािको ऐा गायम अासुाि स्वयं सजायको िागिदाि ह ाेछ । 

 

 



म ................................................. ठेिााा ...................................................... ाा.प्र.प.ां. 

.................. जािी गमगत .................. जािी गजल्ला ................., ड्राइगिङ्ि लाइसेन्स ां ..................... 

जािी गमगत ....... ले मागिको उगल्लगखत आचाि संगहता अध्यया ििेको छु । बुयाग्दी गजल्ला धवलागिरि 

िाउँपागलकाको ्बुबलेुन्स चलाउदा मलेै यो आचाि संगहता पणूव रुपमा  

पालाा िाव सहमगत जााई सगह छाप ििेको छु । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चालकको – 

दस्तखताः- 

ाामाः- 

लाइसेन्स ााः- 

ठेिााााः- 

गमगताः- 

 

 

 

रोहबरिा प्रिागिि िने व्र्गिकोाः- 

दस्तखताः- 

ाामाः- 

पदाः- 

 

 

 

गमगताः- 

का।यालयको छापाः- 

        



 

 

 

अनुसुचीाः ३ 

"ि"वियको (Common Life Support (CLS)) एम्बुलेन्सिा हुनुपने औषधी र उपकरिको गववरि 

 First Aid का सामााहरु 

 Oxygen Cylinder, Flow Meter / Mask जगित वा जरुिी पिेमा िाख्ा सगकाे सवािी साधा, 

 IV Injection गदा सक्ाे व्यवस्िा, 

 Stretcher Cum Boardऽ 

 Stethoscope, B.P. Apparatus, Torchlight  

 
 

 

आज्ञाले 

पूियबहादुर खत्री 

प्रिुख प्रिासकीर् अगधकृि 


