महाबु गाउँ पालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्

एम्बुिेन्स संचािन सम्बन्धी कार्यविलध २०७६
प्रस्तािनााःविलिन्न प्रकारका सने तथा नसने प्रकृ लतका रोगहरूको कारण महािु गाउँ पालिका जनतािार्इ िएको र हुन
सक्ने स्िास््य समस्याबाट सुरक्षित राख्ने उद्दे श्यिे हाि महाबु गाउँ पालिका मातहतमा राखी संचािन ल्याउने
सन्दिइमा यसको व्यिक्षस्थत संचािन व्यिस्थापन र ददगोपनका िालग छुट्टै कानूनी व्यिस्था गनइ बाञ्छनीय
िएकोिे, स्थालनय सरकार संचािन एन २०७४ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी गाउँ कायइपालिकािे दे हायको
कायइविलि बनार्इ िागु गरे को छ ।
परिच्छे द - १
संिीप्त नाम र प्रारम्ि यो कायइ विलिको नाम र प्रारम्ि महाबु गाउँ पालिका को एम्बुिेन्स संचािन कायइविलि रहे को
छ ।
(ख) यो कायइविलि गाउँ कायइपालिकािे क्षस्िकृ त गरे को लमलत दे क्षख िागु हुनेछ ।
२. परिभाषााः- विषय िा प्रसंगिे अको अथइ निागेमा यस कायइविलिमा,
(क) एम्बुिेन्स िन्नािे महाबु गाउँ पालिकािे संचािन गने एम्बुिेन्स िार्इ जनाउँ छ ।
(ख) ऐन िन्नािे स्थालनय सरकार संचािन ऐन कायइविलि २०७४ िार्इ जनाउदछ ।
(ग) गाउँ पालिका िन्नािे महाबु गाउँ पालिका िार्इ जनाउदछ ।
(घ) गाउँ सिा िन्नािे महाबु गाउँ पालिकाको गाउँ सिािार्इ जनाउँ छ ।
(ङ) बोर्इ िन्नािे गाउँ पालिकाको िोर्इ िार्इ सम्झनु पदइछ ।
(च) सलमलत िन्नािे एम्बुिेन्स संचािन र ब्यिस्थापनका िालग गठन िएको संचािक सलमलतिार्इ जनाउँ दछ ।
(छ) कमइचारर िन्नािे महाबु गाउँ पालिकाको कायाइियमा कायइरत स्थायी, अस्थायी िा करारमा कायइरत कमइचाररिार्इ
जनाउँ दछ । यस शब्दिे एम्बुिेन्स संचािनमा संिग्न अपरे टरिार्इ समेत जनाउँ दछ ।
(ज) प्रमुख प्रशासदकय अलिकृ त िन्नािे महाबु गाउँ पालिकाको प्रमुख प्रशासदकय अलिकृ त िर्इ काम गने महाबु
गाउँ पालिका कायाइियको प्रमुख प्रशासदकय अलिकृ तिार्इ जनाउँ दछ ।
(झ) तोदकएको िा तोदकय बमोक्षजम िन्नािे महाबु गाउँ पालिकाको िोर्इ बैठकिे लनणइय गरर समय समयमा
तोदकददए बमोक्षजम सम्झनु पदइ छ ।
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परिच्छे द - २
एम्बुिेन्स संचािन सम्बन्धी ब्र्िस्था
३. उद्दे श्र्ाः यस कायइविलिको प्रमुख उद्दे श्य यस गाउँ पालिकाका िेत्र लित्र र नक्षजकका स्थालनय तहको समेत
स्िास््य समस्या िएका नागररकहरूिार्इ उपचारका िालग नक्षजकको अस्पताि िा स्िास््य संस्था सम्म पुयाइउने
तथा यसको विश्वसनीयता साथै प्रिािकाररता िृवि गरर ददगो र िर पदो सेिा संचािन गनुइ रहे को छ ।
४. छनौट ि प्राथलिकतााः (१) एम्बुिेन्सको उपायोगको िालग गाउँ पालिका िेत्र लित्रका िालसन्दा हरूिार्इ सेिा प्रदान
गदाइको सेिा शुल्क र अन्य स्थालनय तहका सेिाग्राही हरूिार्इ लिने सेिा शुल्कमा फरक हुने गरर कायइविलिमा
उल्िेख िएबमोक्षजमको रकम गाउँ पालिकाको िैठक िाट लनणइय िए पश्चातिागु हुनेछ । (२) उपविलनयम (१)
बमोक्षजम सेिा शुल्क लिँदा सेिा उपयोग गने विरालम ब्यविको स्थायी ठे गानािार्इ आिार मालननेछ ।
५. संचािक सलिलताः (१) एम्बुिेन्स सेिाको ब्यिक्षस्थत उपयोग संचािन, खटनपटन र ब्यिस्थापनका िालग महाबु
गाउँ पालिकाको प्रमुख प्रशासदकय अलिकृ तको संयोजकत्िमा एक छुट्टै एम्बुिन्
े स संचािन सलमलत गठन गररनेछ ।
(२) उपविलनयम(१) बमोक्षजम गठन हुने एम्बुिेन्स सलमलत संचािन सलमलतमा दे हाय बमोक्षजमका सदस्यहरू
रहनेछन ।
(क) स्िास््य संयोजक १ जना - सदस्य
(ख) स्टोर हे ने १ जना शुब्बा/कमइचारी – सदस्य सलचि
(३) उपविलनयम(२)को खण्र्(क) बमोक्षजम तोदकएका संचािक सलमलतका सदस्यहरूको पदाििी सामान्यतया १
िषइको हुनेछ । गाउँ पालिकाको बैठकिे महशुस गरे मा ती सदस्य हरूको कायइकाि थप गनइ सक्नेछ । तर यस
खण्र् बमोक्षजम तोदकएका कुनैपलन सदस्यिे िगातार २ िषइ िन्दा िदि समय संचािक सलमलतमा रदह काम गनइ
पाउने छै न । एउटै सदस्यिार्इ म्याद थप गनुइ गरे मा गाउँ कायइपालिकाको बैठकिे लनणइय गनुप
इ नेछ ।
(४) सलमलतको कुनै सदस्यिे एम्बुिेन्सको प्रिािकारी संचािन र व्यबस्थापनमा बािा पुग्नेगरर िा गाउँ पालिको
दहत विपररत हुनेगरर काम गरे को पार्इ एमा गाउँ कायइपालिकाको बैठकिे त्यस्तो सदस्यिार्इ जुनसुकै बखतमा
पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
(५) संचािक सलमलतको बैठक आिश्यकता अनुसार संयोजकिे बोिाउने छ । सलमलतका पदालिकारर हरूिे
एम्बुिेन्स संचािन कोषको रकम मध्येबाट प्रलत िैठक रू. ५०० का दरिे मालसक बदिमा १ पटक िैठकका िालग
बैठक ित्ता लिन पाउनेछन ् । तर एम्बुिेन्स संचािन कोषमा यस्तो ित्ता लिन पार्इ ने छै न ।
(६) काम कतइव्य र अलिकारः (१) एम्बुिेन्स संचािक सलमलतको काम, कतइव्य र अलिकार दे हायका बमोक्षजमको
हुनेछ ।
क) गाउँ पालिकाको िोर्इ िैठकिे लनणइय गरर कायाइन्िनमा ल्याएको कायइविलि बमोक्षजम एम्िुिेन्सको दै लनक
खटनपटन गने
ख) एम्िुिेन्स संचािन िएको पटक एदकन गरी सोको अलििेख अध्यािलिक गरी राख्ने ।
ग) लनणइय निएको कायइमा एम्िुिेन्सको प्रयोग िएको पार्एमा तत्काि एम्िुिेन्स दफताइ गराउने
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घ) तत्काि दफताइ गनइ अटे र गरे को अिस्थामा प्रहरी प्रशासनकत्र सहयोग लिर्इ एम्िुिेन्स दफताइ गराउने,
ङ) अनलिकृ त प्रयोग िएको अिलिको िालग संचािक सलमलतिे उलचत जररिाना िगार्इ असूि उपर गरी संचािन
कोषमा जम्मा गने गराउने ।
च) कुनै व्यवि िा संस्थािे एम्िुिेन्स िार्ामा लिर्इ संचािन गरे को अिस्थामा िार्ा िापतको रकम असुि गरी
कोषमा जम्मा गराउने ,
छ) एम्िुिेन्स ममइत संिार गनुइ पने िलन अपरे टरिे ददएको लनिेदन उपर आिश्यकता छानविन गरी स्िीकृ लतका
िालग गाउँ पालिका अध्यि समि लसफाररस गने ।
(ज) एम्िुिेन्स संचािनमा खदटएका कमइचारीहरूको कायइसम्पादन िमता, एम्िुिेन्सको समुलचत रे खदे ख र
व्यिस्थापनमा लनजहरूिे खेिेको िूलमकािारे गाउँ पालिकाको कायाइियिार्इ सुझािहरू ददने,
(झ) एम्िुिेन्सको प्रिािकारी व्यिस्थापन र संचािनका िालग आिश्यक दे खेका अन्य विषयहरूमा गाउँ पालिकाको
कायाइिय र गाउँ कायइपालिकाको बोर्इ िार्इ आिश्यक सुझािहरू ददने र प्राप्त लनदे शन अनुरूप कायइ गने ।
२. एम्िुिेन्स संचािन सलमलतका अन्य काम, कतइव्य र अलिकारहरू गाउँ पालिकाको बोर्इ बैठकको लनणइय बमोक्षजम
हुनेछन ् ।
तर गाउँ पालिका कायइपालिका सदस्यहरूको कायइकाि समाप्त िर्इ अको लनिाइचन निए सम्म िा अन्य कारणिे ररि
रहे को अिलिका िालग एम्िुिेन्सको संचािन प्रमुख प्रशासदकय अलिकृ तिे तोदकएकददए बमोक्षजम हुनेछ ।
परिच्छे दाः ३
कियचािी सम्बन्धी व्र्िस्था कियचािीको लनर्ुवि
७. कियचािीको लनर्ुविाः (१) एम्िुिेन्स संचािनका िालग एक जना चािक ( हल्का सिारी चािक प्रथम तह िा
सो सरह) को एक जना कमइचारी करार सेिामा िनाइ गररनेछ । एम्िुिेन्स चािक पदमा स्थायी लनयुवि गररने
छै न ।
२) उप विलनर्ि (१) बमोक्षजम कमइचारी िनाइका िालग आिश्यक शैक्षिक योग्यता, अनुिि तथा अन्य आिार
तयार गने तथा कमइचारी लनयुवि सम्बन्िी सिै कायइ गाउँ पालिकाको कायाइियिे प्रचलित कानूनको ररत पुयाइर्
गनेछ ।
८. पारिश्रलिक तथा सेिाका शतयहराः (१) एम्िुिेन्स चािकिे क्रमशः हल्का सिारी चािक प्रथम तहको स्थालनय
तहको कमइचारीिे पाए सरहको तिब पाउनेछ ।
२) एम्िुिेन्स चािकिे उप विलनर्ि (१) बमोक्षजम पाउने तिब बाहे क एम्िुिेन्स संचािन िएको अिलिमा
रात्रीकालिन प्रलत दिप रू. ५०० का दरिे थप ित्ता पाउनेछ ।
३) एम्िुिेन्स चािकको तिब ित्ता तथा अन्य सुवििा एम्िुिेन्स संचािन कोषबाट व्यहोररने छ । यसका िालग
गाउँ पालिकाको कोषबाट कुनै रकम व्यहोररने छै न ।
९. आचिणाः (१) एम्िुिेन्स चािकिे दे हाय बमोक्षजमका आचरणहरूको पािना गनुइ पनेछः
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क) एम्िुिेन्सको उलचत तररकािे संचािन, रे खदे ख र संरिण गने ।
ख) एम्िुिेन्स संचािन िएको अििी र खपत िएको र्न्िनको दै लनक रूपमा अलििेख राख्ने
ग) एम्िुिेन्स संचािन गने लनणइय िएको स्थान बाहे क अन्यत्र एम्िुिन्
े स उपयोग गदाइ सलमलतको पूिइ अनुमलत
लिने
घ) एम्िुिेन्सको लनयलमत सरसफार्इ , िुविकेन्ट चेकअप तथा लनयमलमत ममइत संिारका िालग समुलचत ध्यान
ददने ,
ङ) एम्िुिेन्स संचािनको क्रममा हुन सक्ने संिावित दघ
इ ना तथा िेलत उपर साििानी अपनार्इ एम्िुिन्
े सको
ु ट
सुरिा गने
च) एम्िुिेन्सको दघ
इ ना बीमा गराउने विषय तथा समयमा वप्रलमयम बुझाए नबुझाएको विषयमा गाउँ पालिकाको
ु ट
आलथइक प्रशासन शाखामा समयमै जानकारी गराउने ।
छ) एम्िुिेन्स संचािनमा िैजानु पूिइ एम्िुिेन्स संचािन शुल्क बुझाउने गरी लनकासा िएको लनकास िएको
अिस्थामा शुल्क बापतको रकम गाउँ पालिकामा दाक्षखिा िए निएको एदकन गने
ज) एम्िुिेन्स संचािन िैजानु पूिइ एम्िुिेन्सको अिस्था चेकजांच गरी सुरिा अिस्था एदकन गने

असुक्षित

अिस्थामा एम्िुिेन्स संचािन नगने ।
झ) एम्िुिन्
े स संचािन सम्बन्िमा संचािक सलमलत र प्रमुख प्रशासदकय अलिकृ तिे ददएको लनदे लशहरूको पािना
गने ।
१०. अिकाश ददन सदकनेाः(१) आफ्नो पदको क्षजम्मेिारी राम्ररी पुरा नगरे को अिस्थामा एम्िुिेन्स चािकिार्इ
सलमलतको लनणइयबाट जुनसुकै बखत पदबाट सदकने छ ।
परिच्छे द -४
िियत संभाि सम्बन्धी व्र्िस्था
११. सेिा शुल्क तथा इन्धनको व्र्िस्थााः (१) गाउँ पालिकाका िेत्रलित्रका गाउँ िासीहरूिे र नक्षजकका स्थानीय तहका
नागररकहरूिे एम्िुिन्
े स िार्ामा प्रयोग गदाइ िाग्ने सेिाशुल्क चपलशि बमोक्षजम हुनेछः(क) महाबु गाउँ पालिकाका प्रत्येक िर्ािाट गाउँ पालिकाको केन्रमा रहे को स्िास््य केन्रमा आित जाित गदाइ प्रलत
दिप रू. १२००
(ख) महाबु गाउँ पालिका िर्ा नं. ४ को लगताचौर , िर्ा नं. ५ र ६ को टाकुरी िाट दै िेख क्षजल्िा अस्पताि सम्म
पुयाइउँदा ३५,००/- शुल्क िगाउने, िर्ा नं. ४ दे क्षख दै िेख सदरमुकाम र िर्ा नं. १,२, र ३ िाट दै िख
े क्षजल्िा
अस्पताि पुयाइउँदा रू. २५००/- शुल्क िगाउने ।
(ग) क्षजल्िा सदरमुकाम िगायत अन्य स्थालनय तहिाट अस्पताि पुयाइउँदा क्षजल्िा अस्पताि र अन्य स्थालनय
तहको दररे ट अनुसार हुनेछ ।
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२) गाउँ कायइपालिकािे गरे को लनणइय बमोक्षजम गाउँ िेत्रलित्रका गिइिती मदहिाहरूिार्इ गाउँ पालिकािन्दा बादहर
अस्पतािमा उपचारको िालग एम्िुिेन्स प्रयोग हुँदा िाग्ने खचइ गाउँ पालिकािे मालथ उल्िेक्षखत दररे टमा व्यहोनेछ ।
१२. एम्िुिेन्स संचािन कोषाः (१) एम्िुिेन्सको लनयलमत ममइत संिार तथा कमइचारीहरूको तिब ित्ताको व्यिस्था
गरी एम्िुिेन्सको लनयलमत संचािनिार्इ सुलनरक्षश्चत गनइ छुट्टै एक एम्िुिेन्स संचािन कोष खर्ा गररनेछ ।
२) उप विलनयम (१) बमोक्षजम खर्ा गररने एम्िुिेन्स संचािन कोषमा दे हायबमोक्षजमको रकम समेत जम्मा
गररनेछः
क) सेिा उपिोग गने व्यवि िा संघ संस्थाबाट प्राप्त ् सेिाशुल्क िापतको रकम,
ख) िार्ामा प्रयोग गनइ ददएको अिस्थामा िार्ा िापत प्राप्त रकम,
ग) नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार िा गाउँ पालिकाबाट एम्िुिेन्स संचािनका िालग प्राप्त रकम,
घ) अन्य दातृ लनकायबाट प्राप्त अन्य कुनै अनुदान तथा सहयोग रकम आदद ।
१३. कोषको संचािन ि उपर्ोगाः (१) एम्िुिन्
े स संचािन कोष प्रमुख प्रशासदकय अलिकृ त िा लनजिे तोकेको
अलिकृ त र िेखा प्रमुखको संयि
ु दस्तखतबाट संचािन गररनेछ ।
२) एम्िुिेन्स संचािन कोषमा जम्मा िएको रकम एम्िुिेन्सको लनयलमत ममइत संिार, कमइचारीहरूको तिब ित्ता
तथा संचािन सलमलतको िैठक ित्ताका िालग खचइ गररनेछ ।
परिच्छे द - ५
विविध
१४. िेखा ि िेखा परिक्षणाः (१) एम्िुिेन्स संचािन कोषको आम्दानी र खचइको िेखा आलथइक प्रशासन ऐन तथा
लनयमािलि अनुरूप राक्षखनेछ ।
२)

एम्िुिेन्स

संचािन

कोषको

आम्दानी

र

खचइको

दहसाि

महािेखा

पररिकको

कायाइियबाट

खदटने

िेखापररिणबाट सािबस रूपमा िेखापररिण गरार्इ नेछ ।
१५. वििादको सिाधानाः (१) एम्िुिेन्स संचािन गरी सेिा प्रदान गने सन्दिइमा कुनै वििाद उत्पन्न िएमा
एम्िुिेन्स संचािक सलमलतिे सम्िक्षन्ित पिहरूसंग छिफि गरी समािान गनेछ ।
२) एम्िुिेन्स संचािक सलमलतको समािान गनइ नसकेको वििादहरू गाउँ कायइपालिका िोर्इ को लनयइणबाट समािान
गररनेछ ।
१६. भाडािा ददन सदकनेाः (१) गाउँ पालिकािे एम्िुिेन्स संचािन गनइ नसक्ने अिस्था िर्इ कुनै व्यवि िा संस्था
माफइत एम्िुिेन्स संचािन गनइ उपयुि दे क्षखएमा एम्िुिेन्स संचािक सलमलतिे लसफाररस गरे को अिस्थामा
गाउँ कायइपालिकाको बोर्इ िैठकिे लनणइय गरी एम्िुिेन्स िार्ामा प्रयोग गनइ ददन सदकनेछ ।
२) गाउँ कायइपालिकाको िोर्इ िैठकिे आिश्यक दे खेका संचािक सलमलतको लसफाररस निएपलन एम्िुिेन्स िार्ामा
ददन सक्नेछ ।
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३) उप विलनयम (१) बमोक्षजम एम्िुिन्
े स िार्ामा दददा प्रलत ददन िा मदहनाको िार्ा दर तथा अन्य शतइहरू
गाउँ पालिका बोर्इ िे लनिाइरण गररददए बमोक्षजम हुनेछ ।
१७. कार्यविलधिा संशोधनाः यस कायइविलिमा आिश्यक संशोिन िा थपघट गनुइ परे मा गाउँ कायइपालिकाको बोर्इ
िैठकिे लनणइय गरी थपघट िा संशोिन गनइ सक्नेछ ।
१८. अन्र् आिश्र्क कुिाहराः एम्िुिन्
े स प्रयोग शुल्क संचािक सलमलतिे तयार गरी गाउँ पालिकाको िैठकबाट
स्िीकृ त िएपलछ िागु गररनेछ । यस्तो शुल्क लनिाइरण निएसम्मका िालग चिन चल्तीको िार्ा दरिार्इ नै
प्रयोगमा ल्यार्नेछ ।
१९. प्रलचित कानुन बमोक्षजम हुनेः यस कायइविलिमा िेक्षखएका कुराहरूको हकमा यसै बमोक्षजम र निेक्षखएका
कुराहरूको हकमा प्रचलित कानून बमोक्षजम हुनेछ ।
अनुसच
ू ीाः१
एम्िुिेन्स संचािन अलभिेख
लिलत

संचािन भएको सिर्
....बजे दे खख

िे कड िाख्ेाः
अपरे टर

रजु गननाः

प्रशासन शाखा

सेिाग्राहीको नाि

कैदिर्त

....बजे सम्ि

प्रिाखणत गननाः

स्िास््य संयोजक
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स्िीकृ त गननाः

प्रमुख प्रशासदकय अलिकृ त

अनुसच
ू ी २

एम्िुिेन्स िितय संभाि सम्बन्धी अलभिेख
लिलत

िितय खचयको विििण
सािान

िे कडय िाख्ेाः

क्षजन्सी प्रमुख

जम्िा खचय

ज्र्ािा

िितय कम्पनी

कैदिर्त

िुविकेन्टस

प्रिाखणत गननाः

स्िास््य संयोजक
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स्िीकृ त गननाः

प्रमुख प्रशासदकय अलिकृ त

अनुसच
ू ी ३
भाडािा लिनेददने सम्झौता पत्र
महािु गाउँ पालिका (जसिार्इ पलछ प्रथम पि िलननेछ) र .......... बस्ने श्री...................................यस पलछ
(दोश्रो पि िलनने) बीच दै िेख क्षजल्िा....................गा.पा.िर्ा नं............मा एम्िुिेन्स सेिा प्रदान गने
प्रयोजनका िालग एम्िुिेन्स िार्ामा ददने लिने सम्बन्िमा लनम्न अनुसारको शतइहरू दि
ु ै पूणइ रूपमा गनइ मञ्जुर
िर्इ यो सम्झौता पत्रमा सहीछाप गरी लियौँ ददयौँ ।
शतयहराः
१. एम्िुिेन्स िार्ामा लिने (दोश्रो पिका) श्री.......................... िे एम्िुिेन्स िार्ामा लिदा एम्िुिेन्स
संचािनमा आएपलछ प्रलतददन रू..........का दरिे प्रथम पििार्इ लतने गरी िार्ामा प्रयोग गनुइ पनेछ ।
२. यो सम्झौता लमलत२०७.... गते दे क्षख २०७........गते सम्म िागु हुने छ ।
३. सम्झौताको अिलि िन्दा बिी समय एम्िुिन्
े स प्रयोग गनुइ परे मा दोश्रो पििे प्रथम पििार्इ लनिेदन ददर्इ
अनुरोि गरे मा थप समयमा पलन सम्झौता गरी प्रयोग गनइ सदकनेछ ।
४. दोश्रो पििे एम्िुिेन्स िार्ामा लिनु पूिइ िार्ामा लिएको अिलिको सम्पूणइ रकम गाउँ पालिकाको कायाइिय
महािु दै िेखमा िरौटी स्िरूप जम्मा गनुइ पनेछ ।
५.दोश्रो पििे एम्िुिेन्स संचािनमा ल्याउने सम्झौता अिलििर अपरे टरिार्इ बस्ने बासको व्यिस्था गररददनुपनेछ
।
६. एम्िुिेन्स संचािन अिलिमा एम्िुिेन्सको ममइत तथा सलिइलसङ्ग दोश्रो पििे नै गनेछ ।
७. यो सम्झौता सम्पन्न िै एम्िुिेन्स दोश्रो पििे क्षजम्मा लिर्सकेपलछ कायाइियमा दफताइ नबुझाउँ दा सम्म सोको
पूणइ क्षजम्मेिारी दोश्रो पििे नै लिनु पनेछ ।
८. यो सम्झौता गरी तोदकएको अिलिका िालग िलगएको एम्िुिेन्स समय समाप्त िएपलछ नबुझाएमा दोश्रो पििे
बाहे क दै लनक रू.......का दरिे प्रथम पििार्इ थप हजइना लतनुइ पने छ ।
९. एम्िुिेन्स प्रयोग गरे िाफत कुनै सरकारी कर लतनुइ पने िएमा दोश्रो पििेनै लतनुइ पनेछ ।
भाडािा लिने व्र्वि/संस्थाको तियबाट

कार्ायिर्को तियबाट

ठे गानााः

ठे गानााः

नािाः

नािाः

दस्तखताः

दस्तखताः
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