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चॊखेरी गाउॉ ऩालरका हमु्रा ।   



एम्फरेुन्स सेवा व्मफस्थाऩन तथा सञ्चारन लनदेशिका, २०७९ 

प्रस्तावना:  

चॊखेरी गाउॉऩालरकारे आ.फ. 2078/79 भा स्वास््म ऺेत्रभा लरएको नीलत राई ऩूर्ण रुऩभा कामाणन्वमन गनण 
बौगोलरक ववकटता, सवुवधा सम्ऩन्न स्वास््म ऺेत्रको अबाव, कभजोय आलथणक अफस्थाको कायर् खासगयी गबणवती, 
सतु्केयी, अऩाङ्ग, एकर भवहरा, फदृ्ध फदृ्धा वा कुनै ऩलन नागरयकको अकारभै ज्मान गभुाउने अफस्था आउन नददन 
नागरयकराई एम्फरेुन्स भापण त सवुवधा सम्ऩनन अस्ऩतारभा रगी उऩचाय गयाई लनजको स्वास््म अफस्थाभा सधुाय 
ल्माउने अफस्था लसजणना गनणको रागी एम्फलु्नसको ब्मफस्था गरय उक्त एम्फरेुन्सको सेवा सञ्चारन राई ऩायदिॉ, सयर, 
बयऩदो य ब्मफशस्थत गनण तथा एम्फरेुन्स सेवाभा जनताको ऩहॉच फढाई सेवाको गरु्स्तय फदृ्धी गनण वाञ्छलनम बएकोरे,  

चॊखेरी गाउॉऩालरकाको प्रसािकीम कामणलफलध लनमलभत गने ऐन,  २०७७ को दपा ४ फभोशजभ चॊखेरी गाउॉऩालरकारे 
देहामकव लनदेशिका जायी गयेको छ ।  

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब:  

(क) मो लनदेशिकाको नाभ “एम्फरेुन्स सेवा सञ्चारन लनदेशिका, २०७८” यहेको छ ।  

(ख) मो लनदेशिका गाउॉ कामणऩालरकारे स्वीकृत गयेको लभलत फाट प्रायम्ब हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा : लफषम वा प्रसङ्गरे अको अथण नरागेभा मस लनदेशिकाभा:- 
(क) “अध्मऺ” बन्नारे चॊखेरी गाउॉऩालरकाको अध्मऺ सम्झन ुऩदणछ ।  

(ख) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत बन्नारे बन्नारे चॊखेरी गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रिासवकम अलधकृत सम्झन ुऩछण ।  

(ग) एम्फरेुन्स बन्नारे लफयाभी ओसाने स्वीकृती प्राप्त गयेको फाहन सम्झन ुऩछण य सो सब्दरे एम्फरेुन्सभा जलित उऩकयर् 
चारक य ऩरयचारयका सभेतराई जनाउॉछ ।  

(घ) एम्फरेुन्स जनिक्ती बन्नारे एम्फरेुन्सभा उऩशस्थत यहने स्वास््म कभॉ य चारक सम्झन ुऩछण।  

(ङ) चारक बन्नारे एम्फरेुन्स चराउने चारक सम्झन ुऩछण ।  

(च) अनगुभन सलभत बन्नारे दपा ३ फभोशजभ सलभलतराई सम्झन ुऩछण ।  

(छ) सेवा बन्नारे एम्फरेुन्सरे लफयाभीराई ददने सेवा सम्झन ुऩछण ।  

(ज) गाउॉऩालरका बन्नारे चॊखेरी गाउॉऩालरका सम्झन ुऩछण ।  

३. एम्फरेुन्स सेवा अनगुभन सलभलत:  (१) गाउॉऩालरका अन्तयगतका अस्ऩतार, स्वास््म चौकी तथा लनजी सॊस्था भापण त 
सॊचारन गरयएको एम्फरेुन्स सेवाको गरु्स्तय सलुनशितता गनणका रागी गाउॉऩालरका स्तरयम देहामका ऩदाधीकायी यहने गरय 
एक एम्फरेुन्स सेवा अनगुभन सलभलत यहनेछ ।  

(क) गाउॉऩालरकाको अध्मऺ    अध्मऺ  

(ख) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत    सदस्म  

(ग) साभाशजक ववकास सलभलतको सॊमोजक   सदस्म  

(घ) कामणऩालरकारे तोकेको कामणऩालरकाको एक जना भवहरा सदस्म  सदस्म  

(ङ) स्वास््म सॊमवजक     सदस्म सशचव  

(२) दपा ३ फभोशजभ गदित एम्फरेुन्स सेवा अनगुभन सलभलतको काभ कतणब्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछन ।  

(क) एम्वरेुन्स सेवा प्रबावकारय तवयरे सञ्चारन गनणका रागी आफश्मक नीलत, भाऩदर्िको लनभाणर् गनण सहमोग गने । 

(ख) दपा ४ फभोशजभ गिन हनुे एभयफरेुन्स सेवा ब्मफस्थाऩन तथा सञ्चारन सलभलतराई आफश्मक लनदेिन ददने य सोही 
फभोशजभ कामण बए नबएको अनगुभन गने । 



(ग) एम्फरेुन्स सेवा ब्मफस्थाऩन तथा सञ्चारन सलभलतरे प्रबावकायी एम्फरेुन्स सेवा प्रदान नगयेभा सो सलभलतका 
ऩददालधकायी हेयपेय वा खायेज गयी ऩनु: गिन गने ।  

(घ) एम्फरेुन्स सेवा सञ्चारनका रालग आफश्मक ऩने जनिक्ती ब्मवस्थाऩनभा सहशजकयर् गने । 
(ङ) ऩालरका ऺेत्रलबत्र लनजी सॊघसस्थारे सञ्चारन गयेका एम्फरेुन्स सेवाको सभेत अनगुभन गने । 
(च) एम्फरेुन्स सेवािलु्क फाऩतको यकभको वहसाववकताााफ सम्फन्धी अनगुभन गने । 
(छ) एम्फरेुन्स सेवाको बािा लनधाणयर् गनण सहशजकयर् गने ।  

४. एम्फरेुन्स सेवा व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन सलभलत: (१) एम्फरेुन्स सेवाराई सयर, बयऩदो य व्मफशस्थत फनाई सञ्चारन 
गनणका रागी गाउॉऩालरकाभा देहाम फभोशजभको ७ सदस्मीम एम्फरेुन्स सेवा व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन सलभलत यहनेछ ।  
(क) गाउॉऩालरका अध्मऺ       अध्मऺ  
(ख) गाउॉऩालरका उऩाध्मऺ       सदस्म  
(ग) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत      सदस्म  
(घ) साभाशजक लफकास सलभलतको सॊमोजक     सदस्म  
(ङ) कामणऩालरकारे तोकेको कामणऩालरकाको एक जना भवहरा सदस्म  सदस्म  

(च) स्थालनम प्रहयी चौकी प्रभखु     सदस्म  
(छ) गाॉऩालरकाको स्वास््म िाखा प्रभखु     सदस्म सशचव  

(२)सलभलतको कुर सदस्म सॊख्मा भध्मे एकाउन्न प्रलतित सदस्म उऩशस्थत बएभा फैिक फस्नको रागी गर्ऩयुक सॊख्मा ऩगुेको 
भालननेछ ।  

(३) सलभलतको फैिक आफश्मक्ता अनसुाय फस्नेछ । सलभलतको फैिक बत्ता गाउॉकामणऩालरकारे लनधाणयर् गयेफभोशजभ हनुेछ ।  

(४) सलभलतको फैिक सम्फन्धी अन्म व्मवस्था य कामणलफलध सलभलतरे लनधाणयर् गये फभोशजभ हनुेछ ।  

(५)दपा ४ फभोशजभ गदित सलभलतको काभ, कतणब्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ ।  

(क) एम्फरेुन्स सेवा ऩायदिॉ, सयर, बयऩदो य व्मषवशस्थत रुऩभा सञ्चारन गने गयाउने ।  

(ख) दयुीका आधायभा एम्फरेुन्स सेवा िलु्क लनधाणयर् गने य एकऩटक लनधाणयर् गयेको बािा दय २ फषण नऩगुी ऩनुयाफरोकन गनण 
नऩाईने ।  

(ग) गाउॉऩालरकासॊग प्रत्मऺ रुऩभा सभन्वम य सहकामण गयी एम्फरेुन्स सेवा सञ्चारन गने गयाउने ।  

(घ) एम्फरेुन्स सेवािलु्क वाऩत सॊकलरत यकभ सभमभै फैङ्क दाशखरा गने गयाउने ।  

(ङ) सेवािलु्क फाऩतको वहसाफ वकताफ चसु्त दरुुस्त याख्न रगाउने ।  

(६) एम्फरेुन्स सेवा व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारक सलभलतको सदस्म सशचवराई सेवा प्रवाहको शस्थलतको भालसक वववयर् तमाय 
गनुणऩनेछ । मसयी तमाय गयेको भालसक लफफयर् एवककृत गरय चौभालसक वा फावषणक रुऩभा गाााउॉऩारलरकाभा ऩेि गनुणऩनेछ ।  

५. चारकको लनमकु्ती य सेवा सलुफधा : (१) एम्फरेुन्स सेवा गरु्स्तय एवॊ प्रबावकायी ढॊगरे सञ्चारन गनणको रागी आफश्मक ऩने 
चारकको व्मवस्थाऩन एम्फरेुन्स सेवा व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारक सलभलतरे गनेछ ।  

तय दपा ४ फभोशजभ सलभलत गिन हनु ुऩूवण एम्फरेुन्स सेवा सञ्चारनका रागी आफश्मक ऩने चारकको लनमकु्ती 
गाउॉऩालरकारे गनण सक्नेछ य लनजहरुको तरफ बत्ता तोवकएफभोशजभ हनुेछ । 



(२) एम्फरेुन्स चारक ऩदभा लनमकु्ती बएका चारकरे अनसुचुी १ फभोशजभको आचायसॊवहता ऩारना नगयेभा एकऩटकका रागी 
स्ऩशस्टकयर् सोलधने छ तय आचायर्भा सधुाय नगयी फायम्फाय आचायसॊवहता उल्रघॊन गयेभा लनजसॊगको सेवा कयाय अनगुभन 
सलभलतको लनदेिनभा एम्फरेुन्स सेवा व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन सलभलतरे सेवाफाट फखाणस्त गनण सक्नेछ । 

(३) एम्फरेुन्स चारकको लफदा सम्फशन्धत एम्फरेुन्स व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन सलभलतरे तोके फभोशजभ हनुेछ ।  

६. सेवािलु्क सम्फन्धी ब्मवस्था : (१) एम्फरेुन्स सेवा प्रमोग गयेफाऩत सॊफशन्धत सेवाग्राहीरे कामणऩालरकारे लनधाणयर् गयेफभोशजभको 
यकभ सेवािलु्कको रुऩभा फझुाउन ुऩनेछ । तय एक ऩटक लनधाणयर् गयेको सेवा िलु्क २ फषण सम्भ ऩनुयावरोकन गनण ऩाईने छैन 
।  

(२) एम्फरेुन्स सेवा फाऩत उिेको यकभ जम्भा गनणको रागी गाउॉऩालरकारे एक अरग्गै कोष खाता सॊचारन गनेछ । मसयी खाता 
सञ्चारन गदाण एम्फरेुन्स सेवााा व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन सलभलतको सॊमोजक य सदस्म सशचवको सॊमकु्त दस्तखतफाट खाता 
सञ्चारन हनुे गयी खाता सञ्चारन गनुणऩनेछ ।  

 स्ऩस्टीकयर् : दपा ६ को उऩदपा २ प्रमोजनका रागी अरग्गै कोष खाता बन्नारे गाउॉऩालरकाको ग्रोफर आई.एभ.ई फैङ्कभा 
यहेको लफलफध कोष खाता नॊ. राई फझुाउनेछ ।  

(३) सेवािलु्क फाऩत लरने यकभको असरुीका रागी गाउॉऩालरकारे नगदी यलसद छऩाई उऩरब्ध गयाउनेछ । नगदी यलसदको 
अलबरेख लनमन्त्रर् खाता गाउॉऩालरकाभा याशखनेछ ।  

(४) सेवा ददए फाऩत लरईने सेवा िलु्क नगदी यलसद काटी फैङ्क खाताभा जम्भा गने शजम्भेवायी सम्फशन्धत चारकको हनुेछ ।  

(५) कोषको यकभ साभान्मतमा चारकको तरफ बत्ता, इन्धन, एम्फरेुन्सको भभणत सम्बाय य एम्फरेुन्सभा यहने अलत आफश्मक 
साभाग्रीको खरयदभा खचण गरयनेछ । तय उक्त कोषभा यकभ अबाव बएभा गाउॉऩालरकाको स्वीकृत फावषणक फजेटफाट बकु्तानी गनण 
फाधा ऩने छैन ।  

७. सेवाको कामणऺ ेत्र : (१) गाउॉऩालरकारे सवणप्रथभ गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र स्थामी िेगना बएका वा फसोफास गने जनताहरुका 
रागी एम्फरेुन्स सेवा प्रथालभकताका साथ प्रदान गनेछ ।  

तय अलत आफश्मक ऩयेको अफस्थाभा लछभेकी स्थालनम तहका लफयाभीहरुका रागी सभेत तोवकएको सेवा िलु्क लरई एम्फरेुन्स सेवा 
उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ ।  

(२) गाउॉऩालरकारे फावषणक नीलत तथा कामणक्रभ भा तोकेको प्रकृतीको लफयाभीका रागी गाउॉऩालरकाका विाको एक स्थानफाट 
सम्फशन्धत विा वा अको विाभा यहेको स्वास््म सॊस्था वा गाउॉऩालरकाको अस्ऩतारसम्भ ल्माउन रैजान लनिलु्क रुऩभा एम्फरेुन्स 
सेवा उऩरब्ध गयाउनेछ ।  

(३) गाउॉऩालरकाको फावषणक नीलत तथा कामणक्रभभा उऩदपा २ फभोशजभ नतोकेभा लफयाभीराई सेवा ददएफाऩत तोवकएको सेवािलु्क 
लरईनेछ ।  

८. एम्फरेुन्स चारक सम्फन्धी ब्मफस्था : (१) एम्फरेुन्स सेवा सञ्चारनका रालग गाउॉऩालरकारे एक जना चारक य एक जना सह 
चारक सेवा कयायभा लनमकु्ती गनेछ । मसयी गरयएको लनमकु्ती एकऩटकभा फढीभा ६ भवहनाको रागी कयाय सम्झौता गरय लनमकु्ती 
गरयनेछ य प्रत्मेक ६ ६ भवहनाभा ऩनु: कयाय म्माद थऩ गनण सवकनेछ ।  

तय मो कामणलफलध सञ्चारन हनु ुऩूवण लनमकु्ती बएका चारक य सह चारकको हरुराई ऩलन मही कामणलफलध फभोशजभ लनमकु्ती बएको 
भालननेछ ।  



(२) चारकको तरफबत्ता नेऩार सयकायरे सम्फशन्धत ऩदको रागी लनधाणयर् गयेफभोशजभ हनुेछ । अन्म सेवा सलुफधाको सम्फन्धभा 
सेवािलु्क फाऩत उिेको यकभ प्रमाप्त बएभा य आफश्मक्ताको आधायभा दप ३ फभोशजभको सलभलतरे लनधाणयर् गये फभोशजभ हनुेछ 
।  

(३) चारकको रु. २ राख सम्भको दघुणटना लफभा गरयनेछ । लफभाको वप्रलभमभफाऩतकव यकभ मसै लनदेशिकाफभोशजभ कोषफाट 
फेहोरयनेछ ।  

(४) चारकरे अनसुचुी १ फभोशजभको आचासॊवहताको २ प्रलतभा हस्ताऺय गयी एक प्रलत कामणरमराई फझुाउनऩुनेछ य ए प्रलत 
आपुसॊग सयुशऺतयाख्नऩुनेछ ।  

(५) गाउॉऩालरकारे प्रत्मेक फषण एम्फरेुन्स चारकको स्वास््म ऩरयऺर् गायाउनेछ ।  

(६) चारकरे एम्फरेुन्स प्रमोगको रगफकु अनसुचुी २ फभोशजभको ढाॉचाभा याख्न ुऩनेछ ।  

(७) मस दपा फभोशजभ लनमकु्त चारकको कयाय नववकयर् लनजको कामणसम्ऩादनको भलु्माङ्कन गयी प्रत्मेक आलथणक फषणको 
सरुुवातभा गरयनेछ । स्वास््म ऩरयऺर् गदाण सभस्मा हनुे, आचायसॊवहता ऩारना नगने, य कभजोय कामण सम्ऩादन गने चारकको 
कयाय नववकयर् हनुे छैन ।  

(८) मस दपा फभोशजभ लनमकु्त चारकको तरफ बत्ता रगामत अन्म सलुफधा मसै लनदेशिकाको दपा ६ को उऩदपा २ फभोशजभको 
कोषफाट ब्महोरयनेछ । तय उक्त कोषभा यकभ अऩगु बएभा गाउॉऩालरकाको स्वीकृत फावषणक फजेटफाट बकु्तानी गनण फाधा ऩने छैन 
।  

९. लफववध : (१) एम्फरेुन्सभा यहने न्मनुतभ सेवा सलुफधा तथा औषधीको लफफयर् अनसुचुी २ फभोशजभ हनुेछ ।  

(२) एम्फरेुन्सभा सवाय लफयाभी, लफयाभका आपन्त तथा स्वास््मकभॉको लफभाको दावमत्व सेवाग्राही स्वमभॊको हनुेछ ।  

(३) मस लनदेशिकाभा आफश्मकता अनसुाय सॊसोधन य हेयपेय दपा ३ फभोशजभ सलभलतको लसपारयसभा कामणऩालरकारे गनेछ ।  

  



अनसूुची – १  

(दपा ५ को उऩदपा २ सॊग सम्फशन्धत)  

एम्फरेुन्स चारकरे ऩारना गनुणऩने आचायसॊवहता  

१. एम्फरेुन्स सेवा ब्मफस्थाऩन तथा सञ्चारन लनदेशिका, २०७८ राई ऩरु्ण रुऩभा ऩारना गनुणऩनेछ ।  
२. आफ्नो ऩेिागत बलूभका लनवाणह गने क्रभभा ईभान्दारयता य ववश्वसलनमता कामभ गनै आफ्नो ऩेिाको भानभमाणदाभा खरर 

ऩगु्ने वकलसभको कुनै कामण गनण ऩाईने छैन ।  
३. धमु्रऩान तथा भादक ऩदाथण सेवन गयी एम्फरेुन्स चराउन ऩाईने छैन ।  
४. लफयाभी, कुरुवा तथा लफयाभी सॊग सम्फशन्धत साभान फाहेक अन्म सयसाभान तथा ब्मक्ती (मात्र)ु हरुराई ओसायऩसाय गनण 

नहनुे ।  
५. लफयाभीको ओसायऩसाय तथा उऩचाय गने क्रभभा लफयाभी तथा लफयाभीको ऩरयवाय राई सधै सम्भानऩूवणक व्मफहाय गयी 

उच्च स्तयीम सेवा प्रदान गनुणऩनेछ ।  
६. कुनै लफयाभी राई ओसायऩसाय गनुण अशघ लनजको फायेभा प्रामाऩत जानकायी लरई उऩचायभा सहमोग गनुणऩनेछ । लफयाभी 

राई लफच फाटोभा नछािी गन्तब्मभा ऩमुाणउनऩुनेछ ।  
७. आपुरे लरएको लनर्णमहरुभा आफ्नै ब्मक्तीगत रुऩभा शजम्भेवाय जपाफदेही हनुनेु ।  
८. सेवा ददएफाऩत सॊकरन गरयएको यकभ तोवकएको फैङ्क खाताभा सभमभै दाशखरा गनुणऩनेछ । य सेवा िलु्क फाऩत सॊकरन 

गरयएको यकभ को भालसक लफफयर् सलभलतरराई फझुाााउन ुऩनेछ ।  
९. एम्फरेुन्स सेवा उऩरब्ध गयाउॉदा कहाॉ, कुन िाउॉ गएको वा आएको सो को सम्ऩरु्ण लफफयर् रगफकुभा उल्रेख गनुणऩनेछ 

। रगफकु लनमलभत रुऩभा तोवकएको ऩदालधकायीफाट प्रभाशर्त तथा स्वीकृत गयाउन ुऩनेछ ।  
१०. आफ्नो ऩेिागत दऺता सधुाय गदै रैजानकुा साथै आपुभा यहेका ऩेिागत दऺता आफ्नो ऺेत्रका अरुराई ऩलन लसकाउन ु

ऩनेछ ।  
११. नेऩारसयकारे प्रलतफन्ध रगाएका फस्तहुरु ओसायऩसाय गनण ऩाईनेछैन ।  
१२. सभम सभमभा सलभलतरे ददएको लनदेिनको ऩरु्ण रुऩभा ऩााारना गनुणऩनेछ ।  
१३. भालथ उल्रेख हनु छुट बएका लफषमका सम्फन्धभा प्रचलरत काननु फभोशजभ गनुणऩनेछ ।  

भ............................................(नाभ)................ िेगना  ...................... ना.प्र.नॊ. ............................. शजल्रा, 
सवायी चारक अनभुती ऩत्र नॊ. ............................. भालथ उल्रेशखत आचायसॊवहता अध्मनन ्गयेको छु । चॊखेरी 
गाउॉऩारलरका द्वाया सञ्चालरत, एम्फरेुन्स सेवा ब्मफस्थाऩन तथा सञ्चारन सलभत, 
....................................................................... (स्वास््मको नाभ) को भातहतभा य प्रत्मऺ लनगयानीभा यही 
एम्फरेुन्स चराउॉदा भैरे मो आचायसॊवहता ऩूर्ण रुऩभा ऩारन गनण सहभती जनाई हस्ताऺय गयेको छु ।  

चारकको         योहफयभा प्रभाशर्त गने ऩदालधकायीको  

दखस्तखत :         दस्तखत:  

नाभ, थय :        नाभ, थय:  

लभलत:         लभलत:  

  



अनसुचुी – २ 

लनदेशिकाको दपा ८ को उऩदपा ६ सॊग सम्फशन्धत 

एम्फरेुन्स सॊचारनको रगफकुभा 

सवायी नॊ.           सवायी चारकको नाभ :-  

क्र.स. लभलत  िाउॉ दयुी 
(वक.लभ) 

जम्भा 
दयुी 

सेवा 
िलु्क 
रु. 

ईन्धन  लफयाभी
को 
नाभ  

कुरुवा
को नाभ  

िेग
ना  

लफयाभीको 
प्रकृती 

कुरुवाको 
हस्ताऺय 

कैवप
मत  

    लिजेर 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

  



अनसुचुी -३ 

दपा ८ को उऩदपा २ सॊग सम्फशन्धत 

“ग” फगणको (Common Life Support (CLS)) एम्फरेुन्सभा हनुऩुने औषधी य उऩकयर्को लफफयर् 

१. First Aid  का साभानहरु,  
२. Oxygen Cylinder, Flow Meter/Mask जलित जरुयी ऩयेभा याख्न सवकने अन्म साभानहरु ,  

३. IV Injection ददन सक्ने ब्मफस्था,  
४. Stretcher Cum Board, 

५. Stethoscope, B.P. Apparatus, Torchlight, 

६. Driver with basic training in first aid and emergent medicine.  

 


