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राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स मनिेशिका, २०७८ 

प्रस्िावनााः िेिभरर रहेका एम्बलेुन्त्सहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट मिटो, िररिो रूपिा 
सञ्चालन गरी ष्ट्रवरािी वा घाइिेलाई अस्पिाल पयुायउन ुअगावै आकशस्िक स्वास््य सेवा 
उपलब्ध गराउन स्रोि साधन सम्पन्न व्यवशस्थि एम्बलेुन्त्स, प्रभावकारी संचार प्रणाली र 
प्रषेण केन्त्रको स्थापना गरी नेपालको जनुसकैु स्थानबाट िीन अंकको १०२ टेमलफोन नम्बर  
बाट नागररकले सहज र सरलरूपिा आकशस्िक स्वास््य सेवा सष्ट्रहिको समुबधासम्पन्न 
एम्बलेुन्त्स सेवा समुनशिििा गनुय राज्यको िाष्ट्रयत्व भएकोले जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ को 
िफा ३७, ४८, ६४ र जनस्वास््य सेवा मनयिावलीको मनयि २३ ले दिएको अमधकार 
प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो मनिेशिका जारी गरेको ि। 

 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस मनिेशिकाको नाि “राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स मनिेशिका, 
२०७८” रहेको ि । 

(२) यो मनिेशिका स्वीकृि भएको मिमि िेशि लाग ुहनेुि। 

 

२. पररभाषााः ष्ट्रवषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेिा यस मनिेशिकािा;  

(क) “आकशस्िक शचष्ट्रकत्सष्ट्रकय प्राष्ट्रवमधक (EMT=Emergency Medical Technician)” 
भन्नाले राष्ट्रिय स्वास््य िामलि केन्त्रद्वारा िान्त्यिाप्राप्त आकशस्िक शचष्ट्रकत्सष्ट्रकय प्राष्ट्रवमधक 
सम्बन्त्धी िामलि मलएका स्वास््यकिीलाई सम्झन ुपिय ।   
(ि) “एम्बलेुन्त्स” भन्नाले ष्ट्रवरािी ओसार पसार गनय िफा ५ बिोशजि स्वीकृिी प्राप्त 
गरेको वाहन सम्झन ुपिय र सो िब्िले एम्बलेुन्त्सिा जमडि उपकरण, सािाग्री, साइरन, 
जीष्ट्रपएस (GPS) जडान भएको, िामलि प्राप्त चालक र आकशस्िक शचष्ट्रकत्सष्ट्रकय प्राष्ट्रवमधक 

(EMT) भएको वाहनलाई जनाउँि । 

(ग) "मनिेिक समिमि" भन्नाले िफा 6 बिोशजिको राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स मनिेिक समिमि 
सम्झन ुपियि। 

 (घ) “व्यवस्थापन समिमि” भन्नाले िफा 7 बिोशजि गदठि राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन 
समिमि सम्झनपुियि। 
(ङ) “पूवय-अस्पिाल सेवा” भन्नाले ष्ट्रवरािीलाई घटनास्थल िेशि अस्पिालिा पयुायउन ु
भन्त्िा अशघसम्ि गररने आकशस्िक प्राथमिक उपचार र शचष्ट्रकत्सष्ट्रकय सेवा सम्झन ु
पिय।  

(च) “चालक” भन्नाले सवारी चालक अनिुमि पर प्राप्त भएको र एम्बलेुन्त्स चलाउन 
िामलि मलएको नेपाली नागररक सम्झन ुपियि। 
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(ि) “प्रेषक” भन्नाले इिजेन्त्सी िेमडकल डीस््याचर (EMD=Emergency Medical 

Dispatcher) सम्बशन्त्ध िामलि मलई प्रषेण केन्त्रिा काि गने स्वास््यकिी सम्झन ुपिय। 
(ज) “प्रेषण केन्त्र” भन्नाले संचारको िाध्यिबाट उपयकु्त एम्बलेुन्त्सिा उद्धार गररएको 
ष्ट्रवरािीलाई सियिै सम्बशन्त्धि अस्पिाल पयुायउनका लामग सिन्त्वय गने केन्त्र 
(DC=Dispatch Center) सम्झन ुपिय। 
(झ) “िन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, स्वास््य िथा जनसंख्या िन्त्रालय सम्झन ुपिय। 

(ञ) “प्रािेशिक व्यवस्थापन समिमि” भन्नाले िफा 9 बिोशजिको प्रािेशिक व्यवस्थापन 
समिमिलाई सम्झन ुपियि। 

(ट) “संस्था” भन्नाले नेपाल सरकारबाट िान्त्यिा प्राप्त एम्बलेुन्त्स सेवा सञ्चालन गने संस्था 
सम्झन ुपियि । 

(ठ) “स्वास््य संस्था” भन्नाले सरकारी स्वास््य संस्था सम्झनपुिय र सो िब्िले प्रचमलि 
काननु बिोशजि स्थाष्ट्रपि गैरसरकारी वा मनजी वा सहकारी वा गैर नाफािलुक साििुाष्ट्रयक 
स्वास््य संस्थालाई सिेि जनाउि l  

 

३. पूवय-अस्पिाल सेवा व्यवस्थापनका लामग प्रेषण केन्त्र संचालन: (१) पूवय-अस्पिाल सेवा 
व्यवस्थापन र सिन्त्वयका लामग स्वास््य आपिकालीन कायय संचालन केन्त्रको सिन्त्वयिा 
संघ, प्रिेि र आवश्यकिा अनसुार शजल्ला िहिा प्रषेण केन्त्र स्थापना गनुय पनेि। 

(२)  िफा २ को उपिफा (ज) बिोशजि स्थापना भएका प्रेषण केन्त्रहरूले सम्बशन्त्धि 
स्वास््य आपिकामलन कायय संचालन केन्त्र, एम्बलेुन्त्स, अस्पिाल, सरुिाकिी, ष्ट्रवरािी 
िथा ष्ट्रवरािीसँग सम्बशन्त्धि ब्यशक्तहरूलाई मनयमिि सञ्चार िथा सिन्त्वय गनुयपनेि । 

(३)  उपयकु्त ठाउँिा उपयकु्त एम्बलेुन्त्स सियिा उपलब्ध गराइ उपयकु्त अस्पिालिा 
परु् याउने व्यवस्था मिलाउन ुपनेि । 

(४)  सवारी साधन नपगु्ने र ित्कालै सवारी साधन उपलब्ध नहनेु स्थानिा हेमलक्टर, 
डुंगा, स्टेचर, डोको िथा स्थानीय उपयकु्त प्रष्ट्रवमध अनसुारको साधनहरू िाफय ि मबरािी 
वा घाइिेलाइ एम्बलेुन्त्स आइपगु्ने बाटोसम्ि ओसारपसार गनय व्यवस्था गनय सष्ट्रकनेि 
l  

(५)  प्रषेण केन्त्र िाफय ि पररचामलि एम्बलेुन्त्सको पहुँच हनेु स्थानसम्ि मबरािी लैजान 
डुंगा, िोटरसाइकल, हेमलक्टर वा एयर एम्बलेुन्त्स िथा अन्त्य सवारी साधनहरूसँग 
सिन्त्वय गरी नशजकको एम्बलेुन्त्स िाफय ि सेवा प्रिान गने व्यवस्था गनुयपनेि l  

(६)  एम्बलेुन्त्स सेवा संचालक संस्थाहरूले िोष्ट्रकएको िामलि प्रिायक मनकायहरूसंग 
सिन्त्वय गरी एम्बलेुन्त्स र पूवय अस्पिाल सेवािा िष्ट्रटने जनिशक्तका लामग िामलिको  
सिन्त्वय गनुय पनेि ।  
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(७)  प्रषेण केन्त्रले ष्ट्रवरािीको बारेिा ष्ट्रवस्ििृ ष्ट्रववरण िलु्ने गरी अमभलेि अनसूुची-१ 
बिोशजिको ढाँचािा िरुूस्ि राख्न ेव्यवस्था मिलाउन ुपनेि ।  

(८)  एम्बलेुन्त्स सेवा िथा प्रेषण केन्त्रको सधुारका लामग मनयमिि रूपिा अनगुिन िथा 
िूल्यांकनको व्यवस्था मिलाउन ुपनेि । 

(९)  पूवय-अस्पिाल सेवा उपलब्ध गराउने प्रकृया ष्ट्रवश्व स्वास््य संगठनको आकशस्िक 
सेवा प्रणालीको िापिण्ड अनरुुप अनसूुची -२ िा उल्लेि भए बिोशजि हनेुि l 

(१०) प्रषेण केन्त्रले “क” र “ि” वगयका १-१ वटा एम्बलेुन्त्स अस्पिाल वा अन्त्य 
संस्थासंग सिन्त्वय गरी सधै ियारी अवस्थािा राख्नपुनेि l  

(११) आफ्नो िेर मभरका सबै एम्बलेुन्त्सहरू प्रेषण केन्त्रको सिन्त्वयिा संचालन गने 
गराउने l  

 

४. एकीकृि एम्बलेुन्त्स संचालन सम्बन्त्धी व्यवस्थााः (१) िेिभर संचामलि एम्बलेुन्त्सहरूलाई 
प्रषेण केन्त्र िाफय ि एकीकृि रूपिा संचालन गनुयपने ि। 

(२)  एम्बलेुन्त्सिा राष्ट्रिय िथा प्रािेशिक स्वास््य िामलि केन्त्रद्वारा िान्त्यिा प्राप्त 
आकशस्िक स्वास््य सेवा सम्बशन्त्ध िामलि प्राप्त चालक र स्वास््यकिी हनुपुनेि। 

(३)  एम्बलेुन्त्सिा आवश्यक उपकरण र औषधी अनसूुची ४ िा िोष्ट्रकएबिोशजका व्यवस्था 
हनुपुनेि। 

(४)  संघ र प्रिेििा आकशस्िक स्वास््य सेवाको सम्पकय का लामग िीन अंकको १०२ 
टेमलफोन नम्बरबाट एकीकृि रूपिा एम्बलेुन्त्स सेवा उपलब्ध हनेु गरी व्यवस्था गनुय 
पनेि। 

 

५. एम्बलेुन्त्स सञ्चालन अनिुमि: (१) एम्बलेुन्त्स सञ्चालन गनय चाहने संस्थाले एम्बलेुन्त्स 
संचालन, िररि, आयाि वा प्रामप्तको प्रष्ट्रियाभन्त्िा अशघ शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमि 
र प्रािेशिक एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिबाट सहिमि मलनपुनेि l  

(क) शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिको मसफाररसको लामग अनसूुची-३ 
बिोशजिको ढाँचािा मनवेिन दिनपुने ि l  

(२) शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमि र प्रािेशिक एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिको 
मसफाररस सष्ट्रहि िफा ७ बिोशजिको समिमििा अनसूुची-८ बिोशजिको ढाँचािा मनवेिन 
दिन ुपनेि ।  

(३) एम्बलेुन्त्स संचालन गिाय क वा ि कुन वगयको िररि वा प्रामप्त गने हो सो स्पष्ट 
उल्लेि गरी मनवेिन दिन ुपनेि ।  
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(४) एम्बलेुन्त्सको वगीकरण अनसूुची-4 िा उल्लेि भए बिोशजिको जनिशक्त र 
उपकरण अनसुार हनेुि ।  

(५) एम्बलेुन्त्स संचालन अनिुमि िईु वषयका लामग दिनपुनेि । 

(६) म्याि सिाप्त हनु ुभन्त्िा िीस दिन अशघ नै शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिको 
मसफाररस सष्ट्रहि नवीकरणका लामग सम्बशन्त्धि प्रािेशिक एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन 
समिमििा मनवेिन दिन ुपनेि । 

(७) यो मनिेशिका प्रारम्भ हनुपूुवय सञ्चामलि एम्बलेुन्त्सहरूको सञ्चालन नवीकरण 
उपिफा (६) बिोशजि नै हनेुि । 

(८) हाल “ग” वगयिा संचामलि एम्बलेुन्त्सहरू नमबकरण गिाय अमनवायय “ि” वा “क” 
वगयिा स्िरोन्नमि गनुयपनेि ।अन्त्यथा नमबकरणका लामग मसफाररस वा मनणयय हनेु िैन l  

(9) प्रेषण केन्त्रको मनिेिन बिोशजि जनुसकैु बेला सेवािा िष्ट्रटन ुपने भएकोले 
एम्बलेुन्त्स सेवा चौष्ट्रवसै घण्टा सञ्चालन गने गरी ियारी अवस्थािा राख्न ुपनेि। 

(१०) सबै एम्बलेुन्त्सहरू अमनवायय रुपिा फोर व्हील ड्राइभ, पावर स्टेररङ, सस्पेंसन 
चेन मसस्टिको हनुपुने ि l 

(११) एम्बलेुन्त्स सेवा अस्पिाल र स्वास््यसँग सम्बशन्त्धि संस्थाद्वारा िार दिईनेि l 
अस्पिाल बाहेकका स्वास््य संस्थाहरुले सम्झौिा गरेको एम्बलेुन्त्स संचालन अस्पिालको 
मनयमिि अनगुिनिा रहने गरर अनसूुची १३ बिोशजिको ढाँचािा संझौिा गनुय पनेि l यो 
मनिेशिका लाग ुहनुपूुवय संचालन स्वीकृि पाएका अस्पिाल बाहेकका संस्थाहरुको हकिा 
सरकारी अस्पिालसंगको सम्झौिाको आधारिा िारै नमबकरण वा नमबकरण मसफाररस 
गररनेि l   

(१२) अस्पिालले िेहायबिोशजिको संख्यािा एम्बलेुन्त्स संचालन गनय सष्ट्रकनेि:  

(क) ५ िेशि ५० सैयाको अस्पिालिा – 'क' वा 'ि' बगय १ वटा           

(ि) प्रािेशिक अस्पिाल – कशम्ििा 'क' बगय १ वटा, 'ि' बगय १ वटा  
(ग) संघीय अस्पिाल – कशम्ििा 'क' बगय   १ वटा र 'ि' बगय  १ वटा      
(घ) ष्ट्रवरािी ओसारपसार गने गाडी – अस्पिालको आफ्नै वा कुनै संघसंस्थाले 
अस्पिालको नाििा गाडी िररि गरर सम्झौिा अनसुार संचालनिा ल्याएको, िफा 
५ को उपिफा ८ अनसुार स्िरोन्नमि हनु नसकेको एम्बलेुन्त्स, मबरािीलाई 
आराििायी हनेु र िईु जना मबरािीका अमभभावक/आफन्त्िलाई बस्न मिल्ने भ्यान, 
साइरन नभएको, प्राथमिक उपचार ष्ट्रकट र चालकले प्राथमिक उपचारको िामलि 
मलएको हनु ुपने ि l  
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(१३) क” र “ि” वगयका एम्बलेुन्त्सको लामग िार राजश्व िुटको मसफाररस गररनेि िथा 
जनस्वास््य मनयिावलीको मनयि २३ को व्यवस्था अनसुार अस्पिाल वा स्वास्थ सम्वशन्त्ध 
संघसंस्था बाहेकलाई एम्बलेुन्त्स संचालनको अनिुमि दिइनेिैन l िर यो मनिेशिका जारी 
हनुपूुवय संचालन शस्वकृिी पाएका एम्बलेुन्त्सहरुको नमबकरण सरकारी अस्प्तालाहरुसंगको 
आधारिा गररनेि l  

 

६. राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स मनिेिक समिमि गठनाः (१) एम्बलेुन्त्स िथा पूवय-अस्पिाल व्यवस्थापन 
सम्बशन्त्ध आवश्यक नीमिगि एवि ्भैपरी आउने सिस्याहरूको व्यवस्थापन गनयको लामग 
आवश्यक मनणयय गरी मसफाररस गनय  गदठि िन्त्रालयिा िेहाय बिोशजिको समिमि रहनेि: 

(क) प्रििु ष्ट्रविेषज्ञ, स्वास््य िथा जनसंख्या िन्त्रालय    -संयोजक 

(ि) िहािािा प्रििु, नीमि, योजना िथा अनगुिन िहािािा  -सिस्य 

(ग) िहािािा प्रििु, गणुस्िर िापन िथा मनयिन िहािािा  -सिस्य 

(घ) िहािािा प्रििु, स्वास््य सिन्त्वय िहािािा        -सिस्य 

(ङ) िहािािा प्रििु, उपचारात्िक िहािािा    -सिस्य 

(च) सह-सशचव, गहृ िन्त्रालय                -सिस्य  
(ि) काननु िािा, स्वास््य िथा जनसंख्या िन्त्रालय   -सिस्य 

(ज) प्रमिमनमध, ष्ट्रवश्व स्वास््य संगठन           -सिस्य  
(झ) काययकारी मनिेिक, नेपाल रेडिस सोसाइटी                -सिस्य 

(ञ) प्रििु, स्वास््य आपिकालीन िथा ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन इकाई      -सिस्य-   

         सशचव 

(२) पूवयअस्पिाल िथा एम्बलेुन्त्स सेवा प्रिायक वा सरोकारवाला मनकायहरूबाट 
आवश्यकिानसुार मनिेिक समिमििा आिशन्त्रिको रुपिा बोलाउन सक्नेि l   
(३) उपिफा (१) बिोशजिको समिमिले िफा ७ बिोशजिको व्यवस्थापन समिमिलाई 
गणुस्िरीय सेवा एवि ्ष्ट्रवस्िारकालामग सिय सियिा आवश्यक राय, सल्लाह, सझुाब र 
मनिेिन दिन सक्नेि l 

(४) मनिेशिकािा उल्लेि भएका ष्ट्रवषयहरूिा िषु्ट्रवधा भएिा िथा अन्त्य कुनै िहत्वपणुय 
मनणयय गनुयपने भएिा राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिको मसफाररसिा मनिेिक 
समिमिले यथामसघ्र ठोस मनणयय गनुय पनेि ।  

(५) एम्बलेुन्त्स िथा पूवय-अस्पिालसँग सम्बशन्त्धि िामलिहरू राष्ट्रिय स्वास््य िामलि 
केन्त्रद्वारा गनयकोलामग समिमिले मसफाररस गनेि  l 

(६) राष्ट्रिय, प्रािेशिक र शजल्ला प्रेषण केन्त्रलाई सचुारुरुपले संचालनिा ल्याउन आवश्यक 
भौमिक पूवायधार, किाण्ड र मनयन्त्रण प्रणाली, कायायलय संचालनको लामग भवन र 
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एम्बलेुन्त्स सशजलै आविजावि गनय मिल्ने स्थायी ठाउँको व्यवस्थाको लामग सम्बशन्त्धि 
मनकायसंग सिन्त्वय गने l 

(७) उपिफा (१) बिोशजिको समिमिको बैठक कशम्ििा बषयिा िईु पटक बस्न ुपनेि 
। समिमिको कुल सिस्य संख्यािध्ये एकाउन्न प्रमििि सिस्य उपशस्थि भएिा बैठक 
बस्नको लामग गणपरुक संख्या पगुेको िामननेि । 

 

७. राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमि गठनाः (१) एम्बलेुन्त्स िथा पूवय-अस्पिाल सेवाको 
मनयिन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनगुिन गनय िेहाय बिोशजि पिामधकारीहरू रहेको राष्ट्रिय 
एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमि रहनेि:- 

(क)  प्रििु, स्वास््य आपिकालीन िथा ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन इकाई, स्वास््य िथा   

     जनसंख्या िन्त्रालय,                                                   -संयोजक    

(ि)  प्रमिमनमध, (उप-सशचवस्िर), गहृ िन्त्रालय   -सिस्य 

(ग) प्रमिमनमध (नवौ/ििौं), उपचारात्िक सेवा िहािािा -सिस्य  
(घ) प्रमिमनमध (नवौ/ििौं), राष्ट्रिय ट्रिा सेन्त्टर   -सिस्य 

(ङ) प्रमिमनमध, ष्ट्रवश्व स्वास््य संगठन     -सिस्य  
(च) प्रमिमनमध, नेपाल रेडिस सोसाइटी    -सिस्य 

(ि) अमधकृि, स्वास््य आपिकालीन िथा ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन इकाई, 
स्वास््य िथा जनसंख्या िन्त्रालय    -सिस्य-सशचव  

 (२) पूवयअस्पिाल िथा एम्बलेुन्त्स सेवा प्रिायक वा सरोकारवाला मनकायहरूबाट  

आवश्यकिानसुार व्यवस्थापन समिमििा आिशन्त्रिको रुपिा बोलाउन सक्नेि l  

(३) उपिफा (१) बिोशजिको समिमिको काि, कियव्य र अमधकार िेहाय बिोशजि 
हनेुिाः 
(क) राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन सम्बशन्त्ध नीमिगि सधुारका लामग आवश्यक  

अध्ययन गरी िफा ६ को उपिफा (१) बिोशजिको मनिेिक समिमि िाफय ि स्वास््य 
िथा जनसंख्या िन्त्रालयिा सझुाव पेि गने,           

(ि) िफा ५ बिोशजि प्राप्त मनवेिन उपर आवश्यक जाँचबझु गरी एम्बलेुन्त्स सञ्चालन 
अनिुमि दिन उपयकु्त िेिेिा सम्बशन्त्धि संस्थालाई अनसूुची-५ को ढाँचािा एम्बलेुन्त्स 
संचालन अनिुमि पर प्रिान गने, 
(ग) प्रिेिको सािाशजक ष्ट्रवकास वा स्वास््य िथा जनसंख्या िन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास््य 
िामलि केन्त्र, प्रािेशिक स्वास््य आपिकालीन कायय संचालन केन्त्र, स्वास््य शििण 
संस्था िथा सम्बशन्त्धि अन्त्य संघ-संस्थासँग सिन्त्वय गरी एम्बलेुन्त्स, प्रेषण केन्त्रिा 
िष्ट्रटने सम्बद्ध जनिशक्तका लामग िामलि सािामग्रहरू िथा िामलिको सिन्त्वय गने, 
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(घ) मनिेशिका अनरुूप एम्बलेुन्त्स िथा प्रषेण केन्त्र सञ्चालन भए नभएको मनयमिि 
रूपिा अनगुिन गने।सधुार गनुयपने भएिा सम्बशन्त्धि प्रिेि वा शजल्लालाई सधुारका 
लामग पराचार गने,  

(ङ) शजल्ला िथा प्रिेि स्िरीय एकीकृि एम्बलेुन्त्स िथा पूवय-अस्पिाल सेवाका 
गमिष्ट्रवमधहरूको बाष्ट्रषयक रूपिा अनगुिन िथा समििा गने ।  

(च) अस्पिाल वा कुनै स्वास््य सम्बशन्त्ध संघसंस्थाले एम्बलेुन्त्स आयाि वा िररिका 
लामग प्रकृया परुागरी राजस्व िुट िाग गरेिा एम्बलेुन्त्सको आवश्यकिा एष्ट्रकन गरी 
प्रचमलि कानूनको पररमधमभर रही राजश्व िुटको लामग िन्त्रालय वा सम्बशन्त्धि 
मनकायिा मसफाररि गनुयपनेि,  

(ि) संचालन अनिुमि प्राप्त एम्बलेुन्त्सहरू िथा प्रेषण केन्त्रहरूको केशन्त्रय 
अमभलेशिकरण िरुूस्ि राख्न ेव्यवस्था मिलाउन ुपनेि,  

(ज) सवै िहबाट गनुयपने अमभलेि प्रमिवेिन अनलाइन-प्रष्ट्रवमधबाट गनयका लामग 
सफ्टवेयरको ष्ट्रवकास गरर एम्बलेुन्त्स संचालन अनिुमि, राजश्व िुट र नमबकरण 
सम्बशन्त्ध सबै काि ष्ट्रवधिुीय प्रणाली िाफय ि संचालनिा ल्याउने l  

(झ) समिमिले सेवाको प्रभावकाररिा र अवस्थाको प्रमिवेिन सियसियिा मनिेिक 
समिमि सिि पेि गनुयपनेि, 
(ञ) पूवय-अस्पिाल स्वास््य सेवासँग सम्बशन्त्धि आवश्यकिानसुार िामलि, अध्ययन, 
िोज, अनसुन्त्धान गनय व्यवस्था मिलाउन ुपनेि, 
(ट) सेवा प्रवाहलाई चसु्ि, िरुूस्ि, मिटो, िररिो एवि ्पारिशिय बनाउन समिमिका 
सिस्य सशचवले प्रकृया परुागरी आएका एम्बलेुन्त्स संचालन अनिुमि िाग भएका 
मनवेिन उपर िानष्ट्रवन गरी संचालन अनिुमि िथा भन्त्सार िुटको प्रष्ट्रिया अगाडी 
बढाउन सक्नेिन ्। यसरी गररएका अनिुमि िथा मसफाररसहरूको  उपिफा (१) 
बिोशजिको समिमि बैठकबाट पमि अनिुोिन गराउन ुपनेि ।  

(ठ) एम्बलेुन्त्स सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अन्त्िराष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रािेशिक र शजल्ला  

स्िरिा काययिाला, गोष्ठी, िामलि र सेमिनार काययििहरू आयोजना गने र 
िलफलबाट आएका सल्लाह सझुावलाई आवश्यिानसुार मनिेशिकािा सिेट्न 
मसफाररस गने l  

(ड) अनगुिन िथा िूल्यांकन समिमिको कायय सचुी (िफा १७ अनसुार) राष्ट्रिय  

एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिले ियार गरर मनिेिक समिमिलाई मसफाररस गने ि l    

(ढ) भगूोल, जनसंख्या र आवश्यकिाको आधारिा िेििा चाष्ट्रहने एम्बलेुन्त्सहरुको  

संख्या एष्ट्रकनको लामग अध्ययन गने l  
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(ण) राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स मनिेिक समिमिको मनिेिन अनसुार िेि भरर संचालनिा रहेका 
एम्बलेुन्त्सहरूको प्रभावकारी अनगुिन गने र अनगुिनको लामग यािायाि मबभाग, 
ट्राष्ट्रफक प्रहरी िहािािा र एम्बलेुन्त्स सेवा संचालन गरररहेको हव अस्पिाल को 
एक एक जना प्रमिमनमध थपगने l   

(थ) अनगुिनबाट प्राप्त नमिजा राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स मनिेिक समिमिलाई प्रमिवेिन बनाई 
प्रस्ििु गने,  

 

 (४) बिोशजिको समिमिको बैठक िष्ट्रहनावारीरुपिा बस्नेि र ष्ट्रविेष पररशस्थमििा 
आवश्यकिा अनसुार बैठक बस्न सक्नेि l समिमिको कुल सिस्य संख्यािध्ये 
एकाउन्न प्रमििि सिस्य उपशस्थि भएिा बैठक बस्नको लामग गणपरुक संख्या 
पगुेको िामननेि । 

 

८. राष्ट्रिय प्रेषण केन्त्र: (१) िफा ७ उपिफा (१) बिोशजि समिमिको िािहाििा रहने 
गरी स्वास््य िथा जनसंख्या िन्त्रालय, स्वास््य आपिकालीन िथा ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन इकाई 
अन्त्िगयि काठिाडौं उपत्यकािा राष्ट्रिय प्रषेण केन्त्र स्थापना हनेुि l 

   (२) उपिफा (१) बिोशजिको केन्त्रको काि, कियव्य र अमधकार िेहाय बिोशजि 

हनेुि:  

(क) प्रषेण केन्त्र चौष्ट्रवसै घण्टा संचार सम्पकय िा रही सन्त्चालन हनुपुने ि l 

(ि) प्रािेशिक प्रषेण केन्त्रको अनगुिन, सिन्त्वय र सहायिा गने । 

(ग) प्रिेि अन्त्िगयि भएका गमिष्ट्रवमधको प्रमिवेिन ियार गरी िफा ७ बिोशजिको 
समिमििा प्रस्ििु गने l 

(घ) प्रेषण केन्त्रिा काययरि जनिशक्तहरूलाई आकशस्िक शचष्ट्रकत्सष्ट्रकय मडस््याचर 
(Emergency Medical Dispatcher) सम्बशन्त्ध प्राष्ट्रवमधक िामलि प्रिान राष्ट्रिय 
स्वास््य िामलि केन्त्रद्वारा गनय मसफाररस गने l 

(ङ) ष्ट्रवपद् एवि ्अन्त्य आकशस्िक रुपिा आइपने संचारका लामग सरोकारवाला 
मनकायहरू वा प्रिेि वा शजल्लाहरूसँग सिन्त्वय गरी सष्ट्रिय रुपिा पररचामलि 
गने l  

(च) प्रषेण केन्त्रहरूबाट प्रषेण गने एम्बलेुन्त्स र प्रषे्ट्रषि गररने अस्पिालसँग सिन्त्वय 
गने । 

(ि) एम्बलेुन्त्स घटनास्थलिा नपगुनु्त्जेलसम्ि मबरािी वा घाइिेलाई आकशस्िक 
प्राथमिक उपचारको लामग सहजीकरण र िागय िियन (Guidance) गरररहने l 
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(ज) राष्ट्रिय प्रेषण केन्त्रिा कशम्ििा “क” र “ि” वगयको १-१ एम्बलेुन्त्स ियारी 
अवस्थािा अमनवाययरुपिा हनुपुनेि। 

(ञ) आकशस्िक शचष्ट्रकत्सकीय प्राष्ट्रवमधकलाई प्रषे्ट्रषि गररएको मबरािीको स्वास््य 
अवस्था जष्ट्रटल भएको िहससु भएिा अस्पिालका मबिेषज्ञसँग टेलीिेमडमसन 
ष्ट्रवमधद्वारा पराििय मलन ुपनेि,  

(ट) िामसक/अधय-बाष्ट्रषयक/बाष्ट्रषयक रूपिा राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमि 
सिि अनसूुची-१४ अनसुारको प्रमिवेिन पेि गनुयपनेि l  

 

9. प्रािेशिक एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमि गठन (१) प्रत्येक प्रिेििा सािाशजक ष्ट्रवकास 
िन्त्रालय िािहि रहने गरी प्रािेशिक एम्बलेुन्त्स सेवा संचालन व्यवस्थापन समिमि िेहाय 
बिोशजि गठन हनेुि: 

(क)  सािाशजक ष्ट्रवकास वा स्वास््य िथा जनसंख्या िन्त्रालयले िोकेको  

एघारौं िहको स्वास््य सेवाको कियचारी     -संयोजक  

(ि) प्रािेशिक राजधानी रहेको शजल्लाको प्रििु शजल्ला अमधकारी वा मनजले 
िोकेको प्रमिमनमध       - सिस्य 

(ग) प्रमिमनमध, आन्त्िररक िामिला िथा कानून िन्त्रालय -सिस्य 

(घ) प्रािेशिक स्वास््य आपिकालीन काययसंचालन केन्त्रिा काययरि, ष्ट्रवश्व स्वास््य 
संगठनक प्रमिमनमध       -सिस्य 

(ङ) प्रिेि संयोजक वा अध्यि, प्रािेशिक राजधानी रहेको  

शजल्लाको रेडिस सोसाइटी              -सिस्य 

(च) िहािािा प्रििु, प्रिेिको सािाशजक ष्ट्रवकास वा स्वास््य िथा जनसंख्या 
िन्त्रालय         -सिस्य सशचव 

(२)  उपिफा (१) बिोशजिको समिमिको काि, कियव्य र अमधकार िेहाय बिोशजि 
हनेुिाः 
(क) प्रािेशिक प्रषेण केन्त्रको स्थापना र संचालन गने,  
(ि) राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिसँग सिन्त्वय गने,   

(ग) प्रषेण केन्त्र, एम्बलेुन्त्स, जनिशक्त, उपकरण, बजेट िथा आवश्यक 
व्यवस्थापनका लामग सिन्त्वय गने,  

(घ) एम्बलेुन्त्स िथा प्रेषण केन्त्रका कियचारीहरूलाई िामलिको व्यवस्थापनको लामग 
सिन्त्वय गने,  

(ङ) एम्बलेुन्त्स िथा प्रेषण केन्त्रहरूको मनयमिि अनगुिन गरी सधुार गनय मनिेिन 
दिने,  



10 

 

(च) प्रिेि मभर प्रषेण केन्त्र, एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापनिा कुनै दद्वष्ट्रवधा वा सिस्या भए 
मनिेशिका ष्ट्रवपररि नहनेुगरी राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिको सिन्त्वयिा 
सहजीकरण गने,  

(ि) एम्बलेुन्त्स चालक िथा त्यसिा रहने स्वास््यकिीहरूको िामलिको स्वास््य 
िामलि केन्त्रसँग सिन्त्व गने, 

(ज) एम्बलेुन्त्स िररि िथा संचालन अनिुमिका लामग शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन 
समिमिको मसफाररसको आधारिा अनसूुची-६ बिोशजिको ढाँचािा मसफाररस 
गने, 

(झ) शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिको मसफाररसको आधारिा िापिण्ड पूरा 
भएका एम्बलेुन्त्सहरूको नवीकरण पर र प्रिाणपर अनसूुची-७ बिोशजिको 
ढाँचािा प्रिान गने,  

(ञ) िापिण्ड बिोशजि संचालनिा नआएका एम्बलेुन्त्सहरूलाई िापिण्ड बिोशजि 
संचालनका लामग २ िष्ट्रहनाको सियावमध दिई सन्त्चालन गनय मनिेिन दिने, उक्त 
अवमधिा पमन सधुार नगरेिा िफा १८ अनसुार कारवाही प्रष्ट्रिया अगाडी बढाउने, 

(ट) एम्बलेुन्त्स िथा प्रेषण केन्त्रको बारेिा गनुासो िथा उजरुी आएिा सोको सनुवुाइ 
िथा व्यवस्थापन गने, 

(ठ) प्रिेि अन्त्िगयि संचालन अनिुमि पाई संचालनिा रहेका एम्बलेुन्त्सहरूको अमभलेि 
र सेवा अद्यावमधकको प्रमिमलष्ट्रप स्वास््य आपिकालीन कायय संचालन केन्त्रिा 
पठाउने,   

(ड) सेवा प्रवाहलाई चसु्ि, िरुूस्ि, मिटो, िररिो एवि ्पारिशिय बनाउन समिमिका 
सिस्य सशचवले प्रकृया परुागरी आएका एम्बलेुन्त्स संचालन मसफाररस अनिुमि 
िाग भएका मनवेिन उपर िानष्ट्रवन गरी संचालन अनिुमि मसफाररस दिन सक्नेिन ्
। यसरी गररएका मसफाररसहरूको उपिफा (१) बिोशजिको समिमिको बैठकबाट 
पमि अनिुोिन गराउन ुपनेि । 

(ढ) िफा ५ को उपिफा ८ बिोशजि िार एम्बलेुन्त्सलाई नमबकरण गने l  

(ण) शजल्ला एम्बलेुन्त्स अनगुिन समिमिहरूसंग सिन्त्वय र सम्पकय िा रही 
एम्बलेुन्त्सको सेवा र गणुस्िर राम्रो कायि गने र एम्बलेुन्त्सको भाडा िोकी 
आवश्यक अन्त्य व्यवस्था गने l  

(त) प्रिेि मभर संचालनिा रहेका एम्बलेुन्त्सहरूको प्रभावकारी अनगुिन गने र 
अनगुिनको लामग प्रािेशिक यािायाि कायायलय, प्रिेिशस्थि ट्राष्ट्रफक कायायलय र 
एम्बलेुन्त्स सेवा संचालन गरररहेको हव अस्पिालको एक एक जना प्रमिमनमध थपगने 
l   
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(थ) शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिहरूसंग सिन्त्वय र सम्पकय िा रही 
एम्बलेुन्त्सको सेवा र गणुस्िर कायि गने l  

(ि) अनगुिनबाट प्राप्त नमिजा राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स मनिेिक समिमिलाई प्रमिवेिन बनाई 
प्रस्ििु गने,  

 

(३) समिमिको कुल सिस्य संख्यािध्ये एकाउन्न प्रमििि सिस्य उपशस्थि भएिा बैठक 
बस्नको लामग गणपरुक संख्या पगुेको िामननेि । 

 

१०. प्रािेशिक प्रेषण केन्त्राः (१) प्रिेि अन्त्िरगि रहेका एम्बलेुन्त्सहरूलाई एकीकृि रुपिा 
सेवा संचालन गने व्यवस्था मिलाउन र राष्ट्रिय प्रषेण केन्त्रसँग सिन्त्वय गनय प्रिेिस्िरिा 
प्रािेशिक प्रेषण केन्त्र हनेुि ।  

(२) उपिफा (१) बिोशजिको प्रेषण केन्त्रको काि, कियव्य र अमधकार िेहाय बिोशजि 
हनेुि:   

(क) प्रषेण केन्त्र चौष्ट्रवसै घण्टा संचार सम्पकय िा रही सन्त्चालन हनुपुने ि, 
(ि) प्रिेि अन्त्िगयि रहेका एम्बलेुन्त्सहरूलाई एकीकृिरुपिा सन्त्चालन गने,  

(ग) शजल्ला प्रेषण केन्त्रहरूसंग सिन्त्वय, सहशजकरण िथा अनगुिन गने, 
(घ) प्रिेि अन्त्िगयिभएका गमिष्ट्रवमधको प्रमिवेिन ियारगरी प्रािेशिक एम्बलेुन्त्स सेवा 
संचालन व्यवस्थापन समिमििा प्रस्ििु गने, 
(ङ) प्रेषण केन्त्रबाट प्रेषण गने एम्बलेुन्त्स र प्रेषण हनेु अस्पिालसँग सिन्त्वय गने, 
(च) एम्बलेुन्त्स घटनास्थलिा नपगुनु्त्जेलसम्ि मबरािी वा घाइिेलाई आकशस्िक 

प्राथमिक उपचारको लामग सहजीकरण र िागय िियन (Guidance) गरररहने l 

(ि) प्रािेशिक प्रेषण केन्त्रिा अमनबाययरुपिा “क” र “ि” वगयको एक, एक वटा 
गरी न्त्यूनिि िईु वटा व्यवशस्थि ष्ट्रकमसिको एम्बलेुन्त्स हनुपुने ि l 

    (ज) एम्बलेुन्त्स सेवा संचालन व्यवस्थापनको अमभलेि प्रमिवेिन िरुूस्ि राख्नपुनेि, 
(झ) िामसक/अधय-बाष्ट्रषयक/बाष्ट्रषयक रूपिा प्रािेशिक एम्बलेुन्त्स सेवा संचालन 

व्यवस्थापन समिमि सिि अनसूुची-१४ अनसुारको प्रमिवेिन पेि गनुयपनेि, 
    (ञ) ष्ट्रवपद् एवि ्अन्त्य आकशस्िकरुपिा आइपने संचारका लामग आन्त्िररक  

 िामिला िथा काननु िन्त्रालयसँग सिन्त्वय गरी सष्ट्रियरुपिा पररचामलि गने,  

        (ट) एक प्रिेि िेशि अको प्रिेििा प्रषेण गिाय प्रेषण गररएको सम्बशन्त्धि प्रिेि 
िथा राष्ट्रिय प्रेषण केन्त्रसंग सिन्त्वय गने, 
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        (ठ) आकशस्िक शचष्ट्रकत्सकीय प्रामबमधकलाई प्रषे्ट्रषि गररएको मबरािीको स्वास््य 
अस्वस्था जष्ट्रटल भएको िहससु भएिा अस्पिालका मबिेषज्ञसँग टेलीिेमडमसन, 
फोन आदि ष्ट्रवमधद्वारा पराििय मलन ुपनेि, 

(ड) एम्बलेुन्त्स चालक र एम्बलेुन्त्सिा रहने स्वास््यकिीको िामलिको व्यवस्थाको 
लामग सम्बशन्त्धि मनकायसँग सिन्त्वय सहजीकरण गने l   

  

११. शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमि: (१) शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमि 
िेहाय बिोशजि गठन हनेुि:- 

(क) संयोजक: प्रििु शजल्ला अमधकारी   

(ि) सिस्य: प्रििु वा प्रमिमनमध, शजल्ला ट्राष्ट्रफक कायायलय   

(ग) सिस्य: प्रििु, शजल्ला अस्पिाल  

(घ) सिस्य: प्रमिमनमध, नशजकको यािायाि व्यवस्था कायायलयको प्रमिमनमध 

(ङ) शजल्लास्िर पूवयअस्पिाल व्यवस्थापनिा काि गने संघसंस्था वा एम्बलेुन्त्स सेवा  

 संचालन संजालबाट २ जना 
(च) सिस्य सशचव: प्रििु, स्वास््य कायायलय 

(२)  उपिफा (१) बिोशजिको समिमिको काि, कियव्य र अमधकार िेहाय बिोशजि 
हनेुिाः 

(क) शजल्ला प्रषेण केन्त्रको स्थापना र संचालन गने,  
(ि) राष्ट्रिय र प्रिेि एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिसँग सिन्त्वय गने,   

(ग) प्रषेण केन्त्र, एम्बलेुन्त्स, जनिशक्त, उपकरण िथा आवश्यक व्यवस्थापनका 
लामग प्रिेि एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिसँग सिन्त्वय गने,    

(घ) एम्बलेुन्त्स िथा प्रेषण केन्त्रका कियचारीहरूलाई िामलिको व्यवस्थापनको 
लामग प्रिेि एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिसँग सिन्त्वय गने,  

(ङ) एम्बलेुन्त्स िथा प्रेषण केन्त्रको मनयमिि अनगुिन गरी सधुार गनय मनिेिन 
दिने,   

(च) एम्बलेुन्त्स चालक िथा त्यसिा रहने स्वास््यकिीहरूको िामलिको स्वास््य 
िामलि केन्त्रसँग सिन्त्वय गने, 
(ि) िापिण्ड बिोशजि संचालनिा नआएका एम्बलेुन्त्सहरूलाई िापिण्ड बिोशजि 
संचालनका लामग २ िष्ट्रहनाको सियावमध दिई सन्त्चालन गनय सचेि गराउने, उक्त 
अवमधिा पमन सधुार नगरेिा िफा १८ अनसुार कारवाही प्रष्ट्रिया अगाडी बढाउने,  

(ज) एम्बलेुन्त्स िथा प्रेषण केन्त्रको बारेिा गनुासो िथा उजरुी आएिा सोको सनुवुाइ 
िथा व्यवस्थापन गने, 
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(झ) संचालन अनिुमि पाई संचालनिा रहेका एम्बलेुन्त्सहरूको अमभलेि र सेवा 
अद्यावमधकको प्रमिमलष्ट्रप, अनगुिन प्रमिवेिनहरू प्रािेशिक एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन 
समिमििा पठाउने l  

(ञ) सेवा प्रवाहलाई चसु्ि, िरुूस्ि, मिटो, िररिो एवि ्पारिशिय बनाउन समिमिका 
सिस्य सशचवले प्रकृया परुागरी आएका एम्बलेुन्त्स संचालन मसफाररस अनिुमि िाग 
भएका मनवेिन उपर िानष्ट्रवन गरी संचालन अनिुमि मसफाररस दिन सक्नेिन ्। 
यसरी गररएका मसफाररसहरूको उपिफा (१) बिोशजिको समिमिको बैठकबाट 
पमि अनिुोिन गराउन ुपनेि,  

(ट) शजल्ला मभर संचालनिा रहेका एम्बलेुन्त्सहरूको प्रभावकारी अनगुिन गने  

(ठ) एम्बलेुन्त्स संचालन नमबकरणकालामग मसफाररस गने l  

 

(३) समिमिको कुल सिस्य संख्यािध्ये एकाउन्न प्रमििि सिस्य उपशस्थि भएिा बैठक 
बस्नको लामग गणपरुक संख्या पगुेको िामननेि ।  

(४) शजल्लाहरूिा आवश्यकिानसुार राष्ट्रिय िथा प्रािेशिक एम्बलेुन्त्स सेवा संचालन 
व्यवस्थापन समिमिको सिन्त्वय शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिले यस मनिेशिका 
अनसुार प्रेषण केन्त्र स्थापना गरी संचालन गनय सक्नेिन।् 

(५) उपिफा ४ बिोशजिको प्रेषण केन्त्रको काि, कियव्य र अमधकार िेहाय बिोशजि 
हनेुि,  

(क) प्रषेण केन्त्र चौष्ट्रवसै घण्टा संचार सम्पकय िा रही सन्त्चालन हनुपुने ि, 
(ि) शजल्ला अन्त्िगयि रहेका एम्बलेुन्त्सहरूलाई एकीकृिरुपिा सन्त्चालन गने,  

(ग) शजल्ला अन्त्िगयिभएका गमिष्ट्रवमधको प्रमिवेिन ियारगरी शजल्ला एम्बलेुन्त्स सेवा  

संचालन व्यवस्थापन समिमििा प्रस्ििु गने, 
(घ) प्रषेण केन्त्रबाट प्रेषण गने एम्बलेुन्त्स र प्रषेण हनेु अस्पिालसँग सिन्त्वय गने, 
(ङ) एम्बलेुन्त्स घटनास्थलिा नपगुनु्त्जेलसम्ि मबरािी वा घाइिेलाई आकशस्िक 

प्राथमिक उपचारको लामग सहजीकरण र िागय िियन (Guidance) गरररहने l 

   (च) एम्बलेुन्त्स सेवा संचालन व्यवस्थापनको अमभलेि प्रमिवेिन िरुूस्ि राख्नपुनेि,  

   (ि) िामसक/अधय-बाष्ट्रषयक/बाष्ट्रषयक रूपिा शजल्ला एम्बलेुन्त्स सेवा संचालन  

व्यवस्थापन समिमि सिि अनसूुची-१४ अनसुारको प्रमिवेिन पेि गनुयपनेि, 
       (ज) आकशस्िक शचष्ट्रकत्सकीय प्रामबमधकलाई प्रषे्ट्रषि गररएको मबरािीको स्वास््य 

अस्वस्था जष्ट्रटल भएको िहससु भएिा अस्पिालका मबिेषज्ञसँग 
टेलीिेमडमसन, फोन आदि ष्ट्रवमधद्वारा पराििय मलन ुपनेि l  
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१२. एम्बलेुन्त्स संचालन गने अस्पिाल वा स्वास््य संस्थाको काि, कियव्य र अमधकार 
िेहायबिोशजि हनेुिाः 

(१) राष्ट्रिय, प्रािेशिक र शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिलाई अनसूुची– १४ 
अनसुार अमभलेि अध्याबमधक गने, 
(२) प्रचमलि कानून िथा यस मनिेशिकािा उल्लेि भए बिोशजिको िियहरूको पालना 
गने कियव्य सम्बशन्त्धि सम्झौिा गरेको अस्पिाल र एम्बलेुन्त्स संचालन गने स्वास््य 
संस्थाको हनेुि ।  

(३) सम्झौिा गरेको अस्पिालले एम्बलेुन्त्सको सेवाको गणुस्िरीयिा कायि गनुयपनेि l  

(४) सवै एम्बलेुन्त्सहरू प्रषेण केन्त्र िाफय ि सेवा दिने गरी एकीकृि एम्बलेुन्त्स सेवािा 
अमनवायय आबद्ध गनुयपनेि र एम्बलेुन्त्सिा जीष्ट्रपएस अमनवायय जडान गररएको हनुपुनेि।    

(५) ष्ट्रवरािीलाई घटनास्थलबाट अस्पिाल वा उपचार स्थलसम्ि वा शचष्ट्रकत्सक वा 
स्वास््य संस्थाले मसफाररस गरे बिोशजिको स्थानसम्ि पयुायउनको लामग िार 
एम्बलेुन्त्सको प्रयोग गनुय पने । 

(६) एम्बलेुन्त्स, एम्बलेुन्त्स चालक, EMT, एम्बलेुन्त्सिा सवार मबरािी िथा मबरािीको 
सहयोगीको मबिा गनुयपने । 

(७) असहाय, गरीब िथा सडक िघुयटनािा परेका व्यशक्तलाई एम्बलेुन्त्स िथा पूवय-
अस्पिाल सेवा मनिलु्क प्रिान गने । 

(८) कुनैपमन बहानािा एम्बलेुन्त्स सेवाबाट कसैलाई पमन बशञ्चि गनय नहनेु, 
(9) बेवाररसे, ष्ट्रवपन्न ष्ट्रवरािीलाइ मनिलु्क सेवा प्रिान गनय आवश्यक आमथयक 
व्यवस्थापन गनुयपने । 

(१०) एम्बलेुन्त्स सेवा प्रिान गरेबापि प्राप्त आम्िानीको िुटै्ट अमभलेि राख्नपुने र 
प्रत्येक वषय लेिापरीिण गराउन ुपने । 

(११) एम्बलेुन्त्सले २४सैं घण्टा  सािै दिन सेवा प्रिान गनुयपनेि, 
(१२) ष्ट्रवरािी मलइ ष्ट्रविेि जानपुने एम्बलेुन्त्सले प्रचमलि कानून बिोशजि स्वीकृमि मलन ु
पने । 

(१३) एम्बलेुन्त्स चालक र एम्बलेुन्त्सिा रहने इ.एि.टी. को पोिाक अनसूुची १५ 
अनसुार हनुपुनेि l   

(१४) दिइएका मनिेिन पालना गने गराउने । 

(१५) एम्बलेुन्त्सलाइ मबरािी ओसार पसार गनेबाहेक अन्त्य काििा प्रयोग गनय पाइने 
िैन ्। िरुुपयोग गरेको पाइएिा मनयिानसुार कारबाही गररनेि l  
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(१६) संचालन वा नमबकरण कायि रहनु्त्जेलसम्ि िार एम्बलेुन्त्स सेवा संचलन 
गनयपाइनेि l  

(१७) संचालन शस्वकृिी पाएको एम्बलेुन्त्स १० बषयसम्ि िार चलाउन पाइनेि l  

 

१३. एम्बलेुन्त्सिा राजश्व िुट मसफाररस िाग गने प्रकृयााः (१) कुनै संस्थाले प्रचमलि कानून 
बिोशजि एम्बलेुन्त्स आयाि िथा िररिका लामग राजश्व िुट मलन ुपरेिा िेहायबिोशजिका 
कागजािहरू संलग्न गरी अनसूुची -८ बिोशजिको ढाँचािा राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन 
समिमििा मनवेिन दिनपुनेि: 

(क) संस्थाको ििायको प्रिाण-पर, 
(ि) एम्बलेुन्त्स संचालन गने सम्बशन्त्ध स्पष्ट िुलेको संस्थाको ष्ट्रवधानको प्रमिमलष्ट्रप, 
(ग) गि आमथयक वषयको लेिापरीिण प्रमिवेिन, 
(घ) स्थायी लेिा नम्बर प्रिाणपरको प्रमिमलष्ट्रप, 
(ङ) एम्बलेुन्त्सको िूल्य िलेुको इन्त्भ्वाइस (कम्पनीबाट एम्बलेुन्त्सको रूपिा मनमियि  

िोडेललाइ िार मसफाररस गने), 
(च) गैर सरकारी संस्थाको हकिा सिाज कल्याण पररषििा आबद्धिाको प्रिाणपरको 

प्रमिमलष्ट्रप, 
(ि) अस्पिाल/स्वास््य संस्थाको एम्बलेुन्त्स िररि िथा संचालन सम्बशन्त्ध मनणयय, 
(ज) अस्पिाल लगायि स्वास््य संस्थाको हकिा स्वास््य संस्था स्थापना, संचालन 

िथा स्िरोन्निी सम्बन्त्धी िापिण्ड बिोशजि मलएको नमबकरणसष्ट्रहिको 
अनिुमिपर, 

(झ) शजल्ला र प्रिेि एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिको मसफाररस पर, 
(ञ) एम्बलेुन्त्स संचालन राजश्व िुटका लामग िन्त्रालयिा मनवेिन पेि गिाय हालसम्ि  

 राजश्व िुट मलए/नमलएको प्रिेिको परिा अमनवायय उल्लेि गनुयपने ि,  

(ट) सम्बशन्त्धि अस्पिालको िािहििा हालसम्ि भएका र संचालनिा रहेका  

    एम्बलेुन्त्सको अमभलेिपमन संलग्न गरर पठाउन ुपने ि l  

(२) उपिफा (१) बिोशजि मनवेिन प्राप्त भए पमि राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिले 
राजश्व िुटका लामग िन्त्रालयिा मसफाररस गनुयपनेि ।यसरी गररएको मसफाररसको 
आधारिा नेपाल सरकार स्वास््य िथा जनसंख्या िन्त्रालयले सम्बशन्त्धि भन्त्सार कायायलय 
िथा अथय िन्त्रालयिा अनसूुची-१८ बिोशजि पराचार गनुयपनेि l  

 

१४. एम्बलेुन्त्सको नवीकरणाः (१) सेवा सञ्चालन अनिुमि नवीकरणको लामग िेहायका 
कागजािहरू सष्ट्रहि सम्बशन्त्धि प्रिेििा म्याि सिाप्त हनुभुन्त्िा ३० दिन अगावै 
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िेहायबिोशजिका कागजािहरू संलग्न गरी प्रािेशिक एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमििा मनवेिन 
दिन ुपनेि:  

(क) एम्बलेुन्त्स सेवा सञ्चालन अनिुमिपरको प्रमिमलष्ट्रप, 
(ि) गि वषय प्रिान गररएको सेवा ष्ट्रववरण (अनसूुची-१४), 
(ग) गि बषयको लेिारीिण प्रमिवेिन, 
(घ) सम्बशन्त्धि प्राष्ट्रवमधकबाट एम्बलेुन्त्सको अवस्था परीिण प्रमिवेिन, 
(ङ) यािायाि कायायलयिा बाहनको नवीकरण भएको प्रिाण, 
(च) शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिको मसफाररस, 
(ि) अस्पिाल/स्वास््य संस्थाको मनणयय 

(ज) अस्पिालसंगको सम्झौिा 
(ञ) GPS जडान र प्रषेण केन्द्रसंग जोडडएको सम्बन्न्द्ित प्रषेण केन्द्रको ससफाररस 

(ट) चालक र स्वास््यकिीहरुको िामलि प्राप्त प्रिाणपर 

(ठ) “ग” बगयको स्वीकृमि पाएका एम्बलेुन्त्सको “क” वा “ि’” बगयिा स्िरोन्नमि 
गररएको प्रिाणपर 

  

(२) उपिफा (२) बिोशजि प्राप्त मनवेिन उपर आवश्यक जाँचबझु गिाय कारण िनामसब 
िेशिएिा समिमिले त्यस्िो एम्बलेुन्त्स सेवा सञ्चालनको अनिुमिपर नवीकरण गनय सक्नेि 
।  

(३) नवीकरणका लामग म्याि सिाप्त भएको ३५ दिन मभर मनवेिन दिन नसकेको 
िनामसव कारण सष्ट्रहि प्रिाण पेि गरेिा म्याि थप गनय सष्ट्रकनेि । 

(४) उक्त अवमधमभर नवीकरण नभएिा एम्बलेुन्त्स संचालन अनिुमि िारेज प्रकृयािा 
जानेि ।  

(५) एम्बलेुन्त्स संचालनिा आएको १० बषयभन्त्िा पमि नमबकरण गररने िैन l  

 

१५. एम्बलेुन्त्सको िापिण्ड िथा वगीकरणाः (१) एम्बलेुन्त्सको लामग न्त्यूनिि िापिण्ड 
िेहाय बिोशजि हनेुि: 

(क) राष्ट्रिय प्रिषुण िापिण्ड अमनवायय रूपिा पालना गरेको, 
(ि) एम्बलेुन्त्सको पष्ट्रहचान हनेु आवाज (साइरन), रािो लािो रङको संकेि बत्ती 
जडान भएको, फोर व्हील ड्राइभ भएको,  

(ग) एम्बलेुन्त्सिा एम्बलेुन्त्स िब्ि अगाडी उल्टो अिरबाट र िीन अंकको १०२ 
टेमलफोन नम्बर अंग्रजेी र नेपाली िवैु भाषािा लेशिएको, 
(घ) एम्बलेुन्त्सको वगीकरण िलु्ने गरी वगय उल्लेि भएको, 
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(ङ) वमगयकरण बिोशजिका सािान िथा सषु्ट्रवधा अद्यावमधक भएको, 
(च) एम्बलेुन्त्स एक हजार मस.मस.भन्त्िा बढी िििाको भएको, 
(ि) एम्बलेुन्त्सिा मनलो रङको कशम्ििा िीस सेन्त्टीमिटर लम्बाइको अनसूुची -९ 
बिोशजिको स्टार अफ लाइन संकेि शचन्त्ह िायाँ, बायाँ र पिामड िीन िफय  
राशिएको, 
(ज) एम्बलेुन्त्सको चालकको पिामड पट्टी कुनै पमन मसट नराशिएको, 
(झ) नेपाल सरकारबाट राजश्व िुट सषु्ट्रवधािा प्राप्त गरेको एम्बलेुन्त्सले नेपाल 
सरकारबाट राजश्व िुट प्राप्त एम्बलेुन्त्स भनी प्रष्ट िेशिने गरी लेशिएको,  

(ञ) “क” वगयको एम्बलेुन्त्सिा मनिेशिकाले िोकेको ढाँचािा बाष्ट्रहर िेशिने भागको 
कशम्ििा िइु मिहाइ भाग रािो, त्यसबाहेक िायाँ, बायाँको भाग हररयो र पहेंलो 
रंङको ब्याटन बगय िैली (६००मिमिX३००मिमि) भएको र पिाडी भागिा ६ इन्त्च 
चौडाइ भएको उल्टो CHEVRON िैली न्त्यनुिि िीन धकाय भएको हनुपुनेि, 
(ट) “ि” वगयको  एम्बलेुन्त्सिा मनिेशिकाले िोकेको ढाँचािा बाष्ट्रहर िेशिने भागको 
कशम्ििा िइु मिहाइ भाग पहेँलो, त्यसबाहेक िायाँ, बायाँको भाग हररयो र पहेंलो 
रंङको ब्याटन बगय िैली (६००मिमिX३००मिमि) भएको र पिाडी भागिा ६ इन्त्च 
चौडाइ भएको उल्टो CHEVRON िैली न्त्यनुिि िीन धकाय भएको हनुपुनेि । 

(ठ) िण्ड (ञ) र (ट) िा उल्लेि भएबिोशजि एम्बलेुन्त्सको रंङ र स्वरूप अनसूुची-
१० बिोशजि हनुपुनेि । 

(ढ) हरेक एम्बलेुन्त्सिा जीष्ट्रपएस अमनवायय जडान गररएको हनुपुनेि l  

(ण) एम्बलेुन्त्स नष्ट्रवकरण गरेको शस्टकर अनसूुची-१६ िा उल्लेि भए अनसुार 
हनुपुने ि l  

 

१६. जनिशक्त व्यवस्थापनाः (१) एम्बलेुन्त्स र प्रषेण केन्त्रिा आवश्यक पने जनिशक्तको 
ष्ट्रववरण अनसूुची -११ िा उल्लेि भए बिोशजि हनुपुनेि l  

(२) उपिफा (१) बिोशजि राष्ट्रिय प्रेषण केन्त्रलाइ आवश्यक पने जनिशक्त 
व्यवस्थापन िन्त्रालयले, प्रािेशिक प्रषेण केन्त्रलाइ आवश्यक पने जनिशक्त व्यवस्थापन 
सम्बशन्त्धि प्रिेि अन्त्िरगिको सािाशजक ष्ट्रवकास िन्त्रालय/स्वास््य िन्त्रालयले 
गनुयपनेि l 

(३) उपिफा (१) बिोशजि एम्बलेुन्त्सलाइ आवश्यक पने जनिशक्त सम्बशन्त्धि संस्थाले 
गनुयपनेि । 
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    १७. अनगुिन, िलु्यांकन िथा मनयिन: (१) िफा ७, 9 र ११ अनसुारका अनगुिन 
समिमिहरूले िेिैभर रहेका एम्बलेुन्त्सहरूको अनगुिन गनुय पनेि। 

(२) अनगुिनको िििा एम्बलेुन्त्स िरुुपयोग वा िापिण्ड अनसुार सेवा नदिएको 
पाइएिा एक पटकलाई सचेि गराउने, िोश्रो पटक पमन िरुुपयोग गरेिा वा िापिण्ड 
अनसुार नचलेिा सम्झौिा गरेको अस्पिाललाई हस्िान्त्िरण गरर एम्बलेुन्त्स संचालन गने 
र िईु भन्त्िा बढीपटक िरुुपयोग गरेिा वा िापिण्ड अनसुार नचलेिा शजल्ला 
एम्बलेुन्त्सव्यवस्थापन समिमिको सल्लाह सझुावको आधारिा राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन 
समिमिको मसफाररसिा राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स मनिेिक समिमिले उक्त एम्बलेुन्त्सको संचालन 
अनिुमि िारेज गने l     

   

१८. एम्बलेुन्त्स चालक िथा अन्त्य व्यवस्थााः (१) संस्थाले एम्बलेुन्त्सिा िेहाय बिोशजिको 
योग्यिा पगुेको चालक राख्न ुपनेि: 

(क) सवारी चालक प्रिाणपर मलएको, 
(ि) सवारी चालकको रूपिा न्त्यनुिि पाँच वषयको अनभुव प्राप्त गरेको 
(ग) राष्ट्रिय स्वास््य िामलि केन्त्रबाट मनधायररि एम्बलेुन्त्स चालकको िामलि 
प्राप्त गरेको  

(घ) पच्चीस वषय उिेर पूरा भएको l 

(२) एम्बलेुन्त्स प्रयोग गिाय भाडािर र ष्ट्रवरािी पिले गनय हनेु र नहनेु कुराहरूको 
जानकारीिूलक सूचना गामडको मभरी भागिा िेशिने गरी राख्न ुपनेि । 

(३) एम्बलेुन्त्स चालकले पालना गनुयपने आचार संष्ट्रहिा अनसूुची-१७ अनसुार हनुपुने 
ि l  

 

१९. एम्बलेुन्त्स सेवााः (१) मबरािीको ओसारपसार गनयका लामग हवाइ एम्बलेुन्त्स, स्थल 
िागय, िोटरसाइकल िथा अन्त्य परम्परागि डोको, डुंगाबाट सेवा सञ्चालन गनय सष्ट्रकनेि ।  

(२) नेपालिा सञ्चामलि सबै एम्बलेुन्त्सहरू प्रेषण केन्त्रिा आबद्धिा हनुपुनेि िर ष्ट्रविेष 
सेवाका लामग मलएका अस्पिालका एम्बलेुन्त्सहरु प्रषेण केन्त्रसँग सिन्त्वय गरी 
अस्पिालको प्रयोजनका लामग िार प्रयोग गनय सक्नेिन ्। 

(३) ष्ट्रवपि िथा िहािारीिा पूवय-अस्पिाल सेवा समुनशिि गनय “Emergency Logistics 

Vehicle” (ELV) को व्यवस्था गनय सष्ट्रकने ि l 
(४) ग्रामिण िथा भौगोमलक ष्ट्रवकटिा भएका स्थानिा सियिै औषधी िथा औषमधजन्त्य 
हल्का सािग्रीहरू जस्िैाः AED, रगि, सपयिंि मबरुद्धको भेनि आिी ढुवानी गनय ड्रोन 
प्रमबमधको प्रयोग गनय सष्ट्रकनेि l 
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2०. ष्ट्रविेिी सरकार वा िाि ृमनकायले प्रिान गने एम्बलेुन्त्स सम्बन्त्धी व्यवस्थााः (१) ष्ट्रविेिी 
सरकार वा िाि ृमनकायले सहयोग स्वरूप नेपाल सरकार वा नेपालिा काययरि संस्थालाइ 
प्रिान गने एम्बलेुन्त्स स्वास््य िथा जनसंख्या िन्त्रालयको पूवय-स्वीकृमि मलएरिारै  प्रिान 
गने/मलने गनुयपनेि l त्यस्िा संस्थाको िनौट िफा ६ बिोशजि गदठि राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स 
मनिेिक समिमिले गरे बिोशजि हनुपुनेि,   

(२) यस्िा एम्बलेुन्त्सहरू “क” र “ि” वगयको हनुपुनेि।मनम्न आधारहरूिा यस्िा 
एम्बलेुन्त्सहरूको स्वीकृमि प्रिान गररनेि:  

(क) प्रिान गने एम्बलेुन्त्स नयाँ हनुपुनेि,  

(ि) एम्बलेुन्त्स चलाउन आवश्यक प्राष्ट्रवमधक ज्ञान सम्बशन्त्धि संचालकलाई प्रिान 
गरेको हनुपुनेि,  

(ग) मनिेशिकाले िोकेको आकार र रङ्गको हनुपुनेि,  

(घ) मनिेशिकाको अनसूुची ४ अनसुारको उपकरण व्यवशस्थि हनुपुनेि,  

(ङ) एम्बलेुन्त्स सेवा संचालन गने अस्पिालले उक्त एम्बलेुन्त्स यस मनिेशिका अनसुार 
संचालन गनय सक्ने िििाको समुनशस्चििा गनुयपनेि l   

  

२१. भाडािर: प्रिेिको भगूोल (पहाड, ष्ट्रहिाल, िराई), आमथयकस्िर, बाटोकोस्िर 
(कच्ची/कालो परे), सवारी िरुी र उपलब्ध गराउन ुपने समुबधा आदिलाई आधार िानी 
शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिको मसफाररसिा प्रािेशिक एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन 
समिमिले सरोकारवालाहरूसँग सिन्त्वय गरी भाडािर मनधायरण गनुय पनेि, सो िोकेको 
भाडािर लाग ुभए नभएको मनयमिि अनगुिन िफा १७ अनसुारको अनगुिन समिमिहरूले 
गनुयपनेि l  

 

    २२. अमभलेि िथा प्रमिवेिनाः प्रषेण केन्त्र, एम्बलेुन्त्स सेवा संचालक सबैले िैमनक गररएका 
ष्ट्रियाकलापहरूको अमभलेि राख्नपुनेि र िामसक, चौिामसक र बाष्ट्रषयक रुपिा अनसूुची -
१४ अनसुार सम्बशन्त्धि मनकायिा प्रमिवेिन पेि गनुयपनेि । 

 

२३. िारेजी र बचाउाः (१) यस अशघ यसै प्रयोजनिा आएको एकीकृि एम्बलेुन्त्स िथा 
पूवयअस्पिाल सेवा सञ्चालन मनिेशिका, २०७७ िारेज गररएको छ l सो मनिेशिका बिोशजि 
िथा त्यससभन्त्िा अशघ भएका मनणययहरू यसै मनिेशिका “राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स मनिेशिका २०७८” 
बिोशजि भए गरेको िामननेि l  
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अनसूुची -१  
(िफा ३ उपिफा ७ सँग सम्बशन्त्धि) 

मबरािीको ष्ट्रवस्ििृ ष्ट्रववरण िलु्ने अमभलेिको ढाँचा 
Call Time: 

Pick up Point: ...............Pick up Time: 

Date: 

Ambulance No.: 

Driver’s Name: 

EMT’s Name & Signature: 

Patient’s Name: ………………………. Age: ……… Sex: ………. 

Contact No.: ………………………. 

Next of Kin: ……………. Relationship: Mother/Father/Other ………. 

Contact No.: 

Province: ………………………. 

District: ………………………. 

Palika: ………………………. 

Ward No.: ………………………. 

Chief Complaint:  Current Medications:  

1.   

2.  

3.  

Allergies …, ……NKDA(No, 

known DBarung Allergies) 
Last Meal: …… 

Last Tetanus: 

<5 Years…… 

5-10 Years…… 

> 10 Years…… 

Tetanus Given? 

Yes… / No… 

History of presenting complaint:  

Medical History:  

…… Cardiac Arrest | …… Hypertension | …… COPO 

…… Seizure             …… Diabetes           | …… Asthma 

…… Renal Disease | …… Others: ………………………. 

C-Spine: 

Yes / No 

Oxygen Given: 

Yes / No 

Rate of Flow: 

………………………. 

Mask Cannula 

GCS Total: …………… 
Eye OpeningVerbal Response Motor Response 

4. Spontaneous     5. Oriented   6. Obeys command 

3. To voice  4. Disoriented        5. Localize to pain 

2. To pain  3. Incomprehensible words   4. Withdraws to pain 

1. None                  2. Inappropriate sounds       3. Flexion to pain 

                1. No response                      2. Extension to pain 

                         1. None 

 

PHYSICAL EXAMINATION 

General and Systemic Examination: 

General: ..................................................................................  

Respiratory: ........................................................................... 

Cardiovacular:  

Gastro intestinal  

Urineary 

Muscul skeletal  

Neurological 

Time 
BP 

(mm/Hg) 

Pulse (per 

min) 

RR (per 

min) 

SPO2 (% per 02 

ltr) 

GRBS(Genera

l Radam Blood 

Sugar) 

ECG GCS Total 

On Arrival        

        

        

Intervention/Medications: 

Drugs IV Fluids 

  Amount Time 

 Ringer Lactate   

 Normal Saline   

 Dextrose 5%   

 Dextrose 10%   

 Dextrose 25%   

 Hemaccel   

 Others   
Procedures:   Airway__, CPR__, BMV(Bag Mask Ventilation)__, Suctioning__, Wound Compression__, Fractural Immobilization__, Foley’s 

Catherization __, Nasogastric tube insertion__, IV Cannulation__, C-collar__, Hard board__ 
Consultation:  Yes …….No….Consultation/Department | Advice Given in Consultation: ……………….……. 

Patient Outcome: ……………………….……………………….……………………….………………………. 

Drop off Location: ………………………. Drop off Time: ………………………. 

If referred, which hospital?………… Referred by: ….……. Name of the Receiving Doctor: ………..Signature:…….Time: ... 
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अनसूुची -२ 

िफा ३ को उपिफा (९) संग सम्बशन्त्धि 

पूवय-अस्पिाल सेवा प्रकृया 

 

 

सििुाय पवुय-अस्पिाल अस्पिाल 
अस्पिाल 
पिाि 

आकन्मिक सेवाको िापदण्ड 
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अनसूुची -३ 

(िफा ५ उपिफा (१) िण्ड (क) सँग सम्बशन्त्धि) 
एम्बलेुन्त्स िररि िथा सेवा सन्त्चालन गने अनिुमि मसफाररसको लामग शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमििा 

दिने मनविेनको ढाँचा 
 

श्री प्रििुज्यू, 
शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमि 

.....................................शजल्ला l      मिमि:  

 
 

 मबषय: अनिुमिपर उपलब्ध गराउने बारे l 
 

 एम्बलेुन्त्स िररि िथा सेवा सन्त्चालन गनयकालामग िेहायको ष्ट्रववरण िोमल राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स मनिेशिका, २०७८ 
को िफा ५ उपिफा (१) िण्ड (क) बिोशजि एम्बलेुन्त्स संचालन गनय अनिुमिका लामग मसफाररस उपलब्ध गराइदिन 
आवश्यक कागजाि संलग्न गरर यो मनवेिन पेि गरेको ब्यहोरा अनरुोध ि । 

िररि गनय चाहेको एम्बलेुन्त्स 

१. क बगयको एम्बलेुन्त्स िररि 

२. ि वगयको एम्बलेुन्त्स िररि 

३. अन्त्य 

मनवेिन दिने अस्पिाल/स्वास््य/संस्थाको:  

नाि:  

ठेगाना:  

संस्था ििाय प्रिाणपर जारी गने कायायलय:  

ििाय न.:                          ििाय मिमि:  

पान न.:     भ्याट न.:  

 
संस्थाको िाप: सम्बशन्त्धि संस्थाको िफय बाट:  

मनवेिन दिने व्यशक्तको:  

िस्ििि:  

नाि थर:  

पि:  

टेमलफोन/िोबाइल नम्बर:  

मिमि:  
 

संलग्न:  

१. संस्था ििाय प्रिाण परको प्रिाशणि प्रमिमलप  

२. संस्थाको ष्ट्रवधानको प्रमिमलष्ट्रप (एम्बलेुन्त्स संचालन गने सम्बशन्त्ध स्पष्ट िलेुको हनुपुने) 
३. गि बषयको लेिा पररिण प्रमिबेिनको प्रमिमलष्ट्रप  

४. अस्पिाल सन्त्चालन स्वीकृमि पर (अस्पिालको हकिा) 

५. अस्पिाल/ स्वास््य संस्था नवीकरण भएको प्रिाणपरको प्रमिमलष्ट्रप 

६. नवीकरण गने आ.व. भन्त्िा अगामडको आ.व. को कर चकु्ता प्रिाण पर  

७. अस्पिाल/स्वास््य संस्थाको एम्बलेुन्त्स िररि िथा संचालन सम्बशन्त्ध मनणयय 
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अनसूुची -४ 

(िफा ४ उपिफा -३_ सम्बशन्त्धि) 
एम्बलेुन्त्सको वगीकरण, आवश्यक उपकरण र औषमध   

एम्बलेुन्त्सलाई मनम्न उशल्लशिि िापिण्ड िथा उपलब्ध सषु्ट्रवधाका आधारिा िेहाय बिोशजि वमगयकरण गररएको ि । 

 

१. क वगय को एम्बलेुन्त्सिा हनु ुपने उपकरण र औषमधको ष्ट्रववरण 
Emergency Equipment  Medicines Others 

1. Stethoscope 

2. B.P set 

3. Torch Light 

4. Tongue Depressure 

5. IV Drips 

6. Cannula and Syringes 

7. ECG monitor and 

oxygen monitor 

8. Intubation set 

9. Various intubation 

tubes and laryngeal 

tubes 

10. Nebulizer set 

11. Ambu bag 

12. Manual suction set 

13. Cervical collars 

14. CPR board 

15. Oxygen supply 

16. Automated external 

defibrillator (AED) 

17. Delivery sets 

18. Dressing Sets 

19. Splints 

20. Catheterizations sets 

21. Haemostatic sets 

22. Emergency medicines 

23. Travelling Ventilator 

24. Chest drainage tubes 

25. Others 

 • Washing equipment 

• Wheelchair and trolley 

• Radio communication 

• Two-way video consultation 

device 

• Mobile device with 4G 

connectivity, 

• Walkie Talkie 

• Camera  

• GPS (Geographical 

Positioning System)  

२. ि वगय को एम्बलेुन्त्सिा हनु ुपने उपकरण र औषमधको ष्ट्रववरण 
Emergency Equipment Medicines Others 

1. Stethoscope 

2. B.P set 

3. Torch Light 

4. Tongue Depressure 

5. IV Drips 

6. Cannula and Syringes 

7. ECG monitor and 

oxygen monitor 

8. Intubation set 

9. Various intubation 

tubes and laryngeal 

tubes 

10. Nebulizer set 

11. Ambu bag 

12. Manual suction set 

13. Cervical collars 

14. CPR board 

15. Oxygen supply 

16. Automated external 

defibrillator (AED) 

17. Delivery sets 

18. Dressing Sets 

19. Splints 

20. Catheterizations sets 

21. Haemostatic sets 

22. Others 

 • Washing equipment 

• Wheelchair and trolley 

• Radio communication 

• Two-way video 

consultation device 

• Mobile device with 4G 

connectivity, 

• Walkie Talkie 

• Camera  

• GPS (Geographical 

Positioning System)  

३. Patient Transport Vehicle (PTV) मबरािी ओसारपसार गने गाडीिा हनुपुने औषमध र उपकरणको ष्ट्रववरण (स्िरोन्नमि नभएको 
“ग” वगय) 

Emergency Equipment Services Others 

• Oxygen Cylinder, Flow Meter and Mask 
जमडि वा जरुरी परेिा राख्न सक्ने सवारी 
साधन 

• IV injections 

• Stretcher  

• Stethoscope, BP set Torch light 

• Ambu and Mask 

• Others 

दिघय रोगी, डाईलेमसस गनय, डे्रमसङ्ग गनयको 
लामग घर िेशि अस्पिाल र अस्पिाल िेशि 
घरसम्ि पयुायउन र ष्ट्रवपद्कोको सियिा 
पूवय-अस्पिाल सेवालाई सचुारू गनय वा 
प्रषेण केन्त्रले स्वास््य सािाग्रीहरु ष्ट्रवपि 
परेको ठाउँसम्ि ओसारपसार गनय PTV को 
प्रयोग गनय सष्ट्रकन े

• Washing equipment 

• Wheelchair and trolley 

• Radio communication 

• Mobile device with 4 G 

connectivity, Walkie Talkie 

and Camera  

• GPS (Geographical 

Positioning System)  

 

४. एर एम्बलेुन्त्स  
Emergency Equipment Medicines Others 

1. Stethoscope 

2. B.P set 

3. Torch Light 

4. Tongue Depressure 

12. Manual suction set 

13. Cervical collars 

14. CPR board 

15. Oxygen supply 

 • Can be helicopter/ fixed 

wings/jet planes 

• Use the national dispatch three 

toll free number to call 
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5. IV Drips 

6. Cannula and Syringes 

7. ECG monitor and 

oxygen monitor 

8. Intubation set 

9. Various intubation tubes 

and laryngeal tubes 

10. Nebulizer set 

11. Ambu bag 

16. Automated external 

defibrillator (AED) 

17. Delivery sets 

18. Dressing Sets 

19. Splints 

20. Catheterizations sets 

21. Haemostatic sets 

22. Others 

• The price will be fixed by the 

working committee after 

checking with the airline for 

their charter price and approved 

by the steering committee 

 

५. िोटरसाइकल एम्बलेुन्त्स / with or without side care ambulance  
First Aid  Medicines Others 

▪ Carry an Emergency medical bag 

 

Reach the victim and start treatment till 

the ambulance arrives or where 

ambulance cannot reach due to narrow 

street 

▪ If with side car, can transfer 

patient if possible 

 

६. ड्रोन  
Should be able to Carry 

• Travel at least 20 km 

• Carry at least 2 kg or above of weight 

• Blood, AED, and Medication 

• Monitoring equipment 

Lab investigation 

७. Emergency Logistics Vehicle (ELV) 
Minimum: 10 stretchers | 10 Emergency medical bags | 10 Dressing sets | Splints | Bandages | Triage tags | Cordon 

ribbons | Others 
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अनसूुची -५ 

(िफा ७ उपिफा (३) िण्ड (ि)  सँग सम्बशन्त्धि) 
एम्बलेुन्त्स सेवा सन्त्चालन अनिुमि पर 

 

 

प.सं.         मिमिाः......................... 
च.नं. 
 
श्री ..........................................................     

...............................................................l 
 
  एम्बलेुन्त्स सेवा सन्त्चालन गनय अनिुमिको लामग मिमि ...................... िा त्यस संस्थाबाट दिइएको 
मनविेन उपर आवश्यक जांचबझु गिाय प्रष्ट्रिया िथा कागजाि पगेुको हुँिा राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिको 
मिमि ..........................  बैठकको मनणययानसुार त्यस संस्थालाई ....... वटा एम्बलेुन्त्स सेवा सन्त्चालन गनय 
यो अनिुमि दिइएको ि l यो अनिुमि पर िईु बषयसम्ि बहाल रहने ि l  

 

 

 

 

 

बोधाथयाः 
श्री ..............प्रािेशिक एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमि 

श्री ...............शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमि 

 

 

 

अनिुमि दिने अमधकारीको:  

नाि: 
िस्ििि:  

मिमि: 
िजाय:  
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एम्बलेुन्त्स सेवा सन्त्चालन अनिुमि प्रिाणपर 
प.सं.           

च.नं. 
 

 

एम्बलेुन्त्स सेवा सन्त्चालन गनय अनिुमिको लामग मिमि ............साल..........िष्ट्रहना.........गिेिा त्यस संस्थाबाट दिइएको मनवेिन उपर आवश्यक जांचबझु गरी 
.................................. शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिको मसफाररस सष्ट्रहि मनविेन पेि भएको हुँिा मिमि ............साल.............िष्ट्रहना..........गिेको 
मनणययानसुार त्यस संस्थाको ...................... नम्बरको मिमि ......................... िा ............................. बाट स्वीकृि प्राप्त यस एम्बलेुन्त्स सेवा संचालन 
गने अनिुमि राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स मनिेशिका २०७८ को िफा ६ र ९ उपिफा (२) िण्ड (ि) अनसुार एम्बलेुन्त्स सेवा सन्त्चालन गनय अनिुमि दिइएको ब्यहोरा 
अनरुोध ि l ष्ट्रवपद्को सियिा एम्बलेुन्त्स, चालक, सहचालक र त्यसका स्वास््यकिीसष्ट्रहि प्रषेण केन्त्रको मनिेिानसुार संचालनको व्यवस्था गनुय गराउनपुनेि l 
सो एम्बलेुन्त्स प्रषेण केन्त्रको सिन्त्वयिा संचालन गनुयपनेि l यो अनिुमि पर िईु बषयसम्ि बहाल रहने ि l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

संचालन गने संस्थाको:  

नाि: 
सम्झौिा गरेको अस्पिालको नाि: 
ठेगाना:  

प्रिाशणि गने अमधकारी:  

नाि:                         िजाय: सिस्य सशचव 

िस्ििि:                      मिमि: 
कायायलयको िाप: 
प्रािेशिक एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमि 

प्रिेि:  

अनसूुची -५ (िफा ७ उपिफा (३) िण्ड (ि)  सँग सम्बशन्त्धि) 
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अनसूुची - ६ 
(िफा ९ को उपिफा(२) िण्ड (ज) सँग सम्बशन्त्धि) 

 एम्बलेुन्त्स िररि िथा सेवा सन्त्चालनको राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिलाई मसफाररसपर 

 

प.सं. 
च.नं. मिमिाः  

 
श्रीिान ्प्रििुज्यू,      

राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमि 

 
  एम्बलेुन्त्स िररि िथा सेवा सन्त्चालन गनय मसफाररि परको लामग मिमि ...................... िा त्यस 
संस्थाबाट दिइएको मनवेिन उपर आवश्यक जांचबझु गरर प्रािेशिक एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिको मिमि 
..........................को मनणययानसुार त्यस संस्थालाई राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स सेवा संचालन मनिेशिका, २०७८ को 
िफा 9 को उपिफा(२) िण्ड (ज) बिोशजि यो मसफाररि पर दिइएको ि l  

साथै, िफा १३ को उपिफा (१) को िण्ड (झ) अनसुार यस संस्थाले यसभन्त्िा पष्ट्रहला एम्बलेुन्त्स िररिकोलामग 
राजश्व िुटको मसफाररस मलए __ वा नमलएको__1  जानकारी गराईन्त्ि l 

यो अनिुमि पर िईु बषयसम्ि बहाल रहने िl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 मलएको भए मलएको िा र नमलएको भए नमलएकोिा शचन्त्ह लगाउने 

अनिुमि दिने अमधकारीको:  

नाि: 
िस्ििि:  

मिमि: 
िजाय:  
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अनसूुची-७ 

(िफा ९ उपिफा (२) िण्ड (झ) सँग सम्बशन्त्धि) 
एम्बलेुन्त्स सन्त्चालन गनय नवीकरण पर 

 

 

प.सं.                                           मिमिाः         

च.नं. 
 
श्री ..........................................................     

...............................................................l 
 

  

एम्बलेुन्त्स सेवा सन्त्चालन नवीकरणका लामग ............ शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिको मसफाररस सष्ट्रहि 
मिमि ...................... िा त्यस संस्थाबाट दिइएको मनवेिन उपर आवश्यक जांचबझु गरर मनवेिन पेि भएको 
हुँिा मिमि ..........................को प्रािेशिक एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिको मनणययानसुार त्यस  संस्थाको 
....... नम्बरको मिमि .................... िा राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिबाट स्वीकृि प्राप्त एम्बलेुन्त्सलाई 
एम्बलेुन्त्स सेवा सन्त्चालन गनय नवीकरण गररएको ब्यहोरा अनरुोध  ि l ष्ट्रवपद्को सियिा एम्बलेुन्त्स, चालक, 
सहचालक र त्यसका स्वास््यकिीसष्ट्रहि प्रषेण केन्त्रको मनिेिन अनसुार संचालनको व्यवस्था गनुय गराउनपुनेि 
l   

सो एम्बलेुन्त्स प्रषेण केन्त्रको सिन्त्वयिा संचालन गनुयपनेि l यो अनिुमि पर िईु बषयसम्ि बहाल रहने ि l 

 

 

 

 

बोधाथय 
श्री स्वास््य आपिकालीन िथा ष्ट्रवपि व्यवस्थापन इकाई,  

श्री स्वास््य िथा जनसंख्या िन्त्रालय, राििाहपथ, काठिाडौ, नेपाल । 

श्री................. शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमि 

प्रिाशणि गने अमधकारीको:  

नाि: 
िस्ििि:  

मिमि: 
िजाय:  

कायायलयको िाप: 
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एम्बलेुन्त्स सेवा सन्त्चालन नवीकरण प्रिाणपर 
 

 

प.सं.           

च.नं. 
 

श्री ..........................................................      

...............................................................l 
  

एम्बलेुन्त्स  सन्त्चालन नवीकरणका लामग मिमि ...................... िा त्यस संस्थाबाट दिइएको मनविेन उपर आवश्यक जांचबझु गरर ........... शजल्ला एम्बलेुन्त्स 
व्यवस्थापन समिमिको मसफाररस सष्ट्रहि मनवेिन पेि भएको हुँिा मिमि .......................... को मनणययानसुार त्यस संस्थाको ............ नम्बरको मिमि 
.................... िा ...................... बाट स्वीकृि प्राप्त एम्बलेुन्त्सलाई एम्बलेुन्त्स सेवा सन्त्चालन गनय नवीकरण गररएको ब्यहोरा अनरुोध ि l ष्ट्रवपद्को 
सियिा एम्बलेुन्त्स, चालक, सहचालक र त्यसका स्वास््यकिीसष्ट्रहि प्रषेण केन्त्रको मनिेिन अनसुार संचालनको व्यवस्था गनुय गराउनपुनेि l सो एम्बलेुन्त्स 
प्रषेण केन्त्रको सिन्त्वयिा संचालन गनुयपनेि l यो अनिुमि पर िईु बषयसम्ि बहाल रहन े

प्रिाशणि गने अमधकारीको:  

नाि:                                                          िजाय:  

िस्ििि:                       मिमि: 
कायायलयको िाप: 
प्रािेशिक एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमि 

प्रिेि:  

बोधाथय 
श्री स्वास््य आपिकालीन िथा ष्ट्रवपि व्यवस्थापन इकाई,  

श्री स्वास््य िथा जनसंख्या िन्त्रालय, राििाहपथ, नेपाल सरकार । 

श्री शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिको  

मिमिाः ............................ 

अनसूुची-७ (िफा ९ उपिफा (२) िण्ड (झ) सँग सम्बशन्त्धि) 
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अनसूुची-८ 

(िफा १३ को उपिफा (१) संग सम्बशन्त्धि) 
एम्बलेुन्त्स आयाि/िररि गिाय पाउने राजश्व िुटको लामग अनरुोध फाराि 

 

श्रीिान ्संयोजकज्यू,  

राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमि, स्वास््य अपिकालीन िथा ष्ट्रवपि व्यवस्थापन इकाइ, स्वास््य िथा जनसंख्या 
िन्त्रालय, राििाहपथ, काठिाडौ । 
 

ष्ट्रवषयाः एम्बलेुन्त्स सेवाको लामग राजश्व िुट पाउँ । 

उपरोक्त सम्बन्त्धिा  एम्बलेुन्त्स सेवा सञ्चालन गनय िररिका लामग .......................शजल्ला एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन समिमिको 
मिमि ........................... र .................... प्रािेशिक एम्बलेुन्त्स व्यवस्थापन कायय समिमिको मिमि 
..................................को मनणययानसुार मसफाररस भएको हुँिा प्रचमलि कानून बिोशजि नेपाल सरकारबाट राजश्व िुट 
पाउन िेहायका ष्ट्रववरण िोमल यो मनवेिन दिइएको ब्यहोरा अनरुोध ि । 

 

आवेिन गने संस्थाको नािाः .................................................................................................................. 
संस्थाको ठेगानााः प्रिेिाः..................... शजल्ला............................ पामलका................................वडा नं.......... 
सम्पकय  फोन नं......................................फ्याक्स न. ..................................इिेलाः....................................                   
संस्था ििाय मिमिाः ................................... पान नं...................................... भ्याट नं.................................                               
सिाज कल्याण पररषद्को ििाय नं. ....................... अध्यिको नािाः ................................नागररकिा नं. .......... 
संस्थाको िखु्य उदे्धश्यहरूाः 
१. 
२. 
३. 
एम्बलेुन्त्स/िववाहन इन्त्भ्वाइस को ष्ट्रववरण 

एम्बलेुन्त्स बनाउने कम्पनीको नाि र िोडल नं. 
एम्बलेुन्त्सको िूल्याः एम्बलेुन्त्स बनेको मिमिाः 
इन्त्भ्वाइस नं.                      मिमिाः एम्बलेुन्त्स पैठारी हनुे भन्त्सार ष्ट्रवन्त्िाुः 
एम्बलेुन्त्सको िििा/मस.मस.:  एम्बलेुन्त्सको बमगयकरणाः क____ि____ अन्त्याः____ 

िामथ उल्लेशिि ष्ट्रववरण सष्ट्रह ि । गलि ठहरेिा कानून अनसुार सहुँला, बझुाउँला । 

संस्थावाट अमधकार प्राप्त व्यशक्तको नाि/थराः ..............................................................पिाः ....................... 
हस्िािराः ........................................... मिमिाः ........................ संस्थाको िाप: ..................................... 
संलग्न कागजािहरू 

• संस्था ििाय, आबद्धिा प्रिाण परको प्रमिमलष्ट्रप, 
• संस्थाको ष्ट्रवधान, संस्थाको मनणयय 

• सािाशजक ष्ट्रवकास िन्त्रालयबाट अको एम्बलेुन्त्स भए नभएको ष्ट्रववरण/मसफाररस 

• स्वास््यसंस्था/अस्पिाल र एम्बलेुन्त्स संचालक बीचको सम्झौिा पर 
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अनसूुची-९ 

(िफा १५ उपिफा (१) िण्ड (ि) संग सम्बशन्त्धि) 
एम्बलेुन्त्सिा प्रयोग गररने स्टार अफ लाइफ संकेि शचन्त्हको ढाँचा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

जानकारीको लामग िार  
१. पष्ट्रहचान गने  

(Early detection) 
२. जानकारी दिने  

(Early reporting) 
३. प्रमिकायय गने  

(Early response) 
४. हेरचाह गने  

( On scene care) 
५. एम्बलेुन्त्सिा हेरचाह गने 
(Care in transit) 

६. अस्पिालिा पयुायउने 
(Transfer to definitive care) 
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अनसूुची-१० 

 (िफा १५ उप िफा (१) संग सम्बशन्त्धि) 
भ्यान आकारको “क” बगयको एम्बलेुन्त्सको निनुा 

 

 
भ्यान आकारको “ि” बगयको एम्बलेुन्त्सको निनुा 
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बहूद्दिेीय गाडी (वागेन आकारको) “क” वगयको एम्बलेुन्त्सको निनुा 

 

बहूद्दिेीय गाडी (वागेन आकारको) “ि” वगयको एम्बलेुन्त्सको निनुा 
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अनसूुची-११ 

(िफा १६ उपिफा (१) संग सम्बशन्त्धि) 
जनिशक्त व्यवस्थापन 

 

मबबरण पि जनिशक्त योग्यिा िामलि 
राष्ट्रिय प्रेषण केन्त्र पे्रषक (Dispatcher) हे.अ  वा स्टाफ नसय १६ जना 

अन्त्य प्रिासमनक कियचारी आवश्यकिा अनसुार राख्न सष्ट्रकनेि। 
सािान्त्य शचष्ट्रकत्सा वा नमसयङ ष्ट्रवषयिा प्रष्ट्रवणिा प्रिाणपर िह 

उमिणय गरेको । 
Emergency Medical Dispatch: एक वा िईु हपे्त 
पे्रषण सम्बन्त्धी िामलि प्राप्त हनुपुनेि ।   

प्रािेशिक प्रेषण केन्त्र पे्रषक (Dispatcher) हे.अ  वा स्टाफ नसय  ८ जना 
अन्त्य प्रिासमनक कियचारी आवश्यकिा अनसुार राख्न सष्ट्रकनेि। 

सािान्त्य शचष्ट्रकत्सा वा  नमसयङ ष्ट्रवषयिा प्रष्ट्रवणिा प्रिाणपर िह 
उमिणय गरेको । 

Emergency Medical Dispatch: एक हपे्त पे्रषण 
सम्बन्त्धी िामलि प्राप्त हनुपुनेि ।   

क बगयको एम्बलेुन्त्स एड्भान्त्स आकशस्िक 
शचष्ट्रकत्सष्ट्रकय प्राष्ट्रवमधक 

(AEMT) 

िेमडकल अष्ट्रफसर वा एच.ए. वा नसय – १ जना   
ष्ट्रवरािीको अवस्था अनसुार जनिशक्त थप गनय सक्ने 

सम्बशन्त्धि ष्ट्रवषयिा प्रष्ट्रवणिा प्रिाण पर िह उमिणय र कशम्ििा 
१८ िष्ट्रहना ि वगयको एम्बलेुन्त्सिा काि गरेको अनभुव हनुपुने 
। 

Advanced EMT िामलि प्राप्त 

चालक (Driver) ४ जना (एक मसफ्टिा एक जना) 
 

पच्चीस वषय उिेर पूरा भएको, ५बषयको सवारी चलाएको अनभुव 
भएको, िान्त्यिा प्राप्त लाइसेन्त्स भएको 

िईु िेशि िीन दिनको प्राथमिक उपचार वा 
साििुाष्ट्रयक प्राथमिक उिाकय िाय सम्बन्त्धी िामलि प्राप्त  

ि बगयकाको एम्बलेुन्त्स आधारभिू आकशस्िक 
शचष्ट्रकत्सष्ट्रकय प्राष्ट्रवमधक 

(BEMT) 

िेमडकल अष्ट्रफसर िथा एच.ए. वा नसय – १ जना   
ष्ट्रवरािीको अवस्था अनसुार िे.अ. पमन पररचालन गनय सष्ट्रकने, 
एक मसफ्टिा एकजना, भष्ट्रवष्यिा काययबोझका ष्ट्रहसाविा 
जनिशक्त थप गनय सक्ने 

सम्बशन्त्धि ष्ट्रवषयिा प्रष्ट्रवणिा प्रिाण पर िह उमिणय र कशम्ििा 
१८ िष्ट्रहना ि वगयको एम्बलेुन्त्सिा काि गरेको अनभुव हनुपुने 
। 

Basic EMT िामलि प्राप्त 

 

चालक (Driver) ४ जना (एक मसफ्टिा एक जना) पच्चीस वषय उिेर पूरा भएको, ५बषयको सवारी चलाएको अनभुव 
भएको, िान्त्यिा प्राप्त लाइसेन्त्स भएको 

िईु िेशि िीन दिनको प्राथमिक उपचार वा 
साििुाष्ट्रयक प्राथमिक उिाकय िाय सम्बन्त्धी िामलि प्राप्त 

मबरािी ओसारपसार गने गाडी साििुाष्ट्रयक आकशस्िक 
शचष्ट्रकत्सष्ट्रकय प्राष्ट्रवमधक 

(Community EMT) 

मस.एि.ए./ए.एन.एि. १ - जना सम्बशन्त्धि ष्ट्रवषयिा प्रष्ट्रवणिा प्रिाण पर िह उमिणय  Community EMT को िामलि प्राप्त वा प्राथमिक 
उपचार वा साििुाष्ट्रयक प्राथमिक उद्वारकिायको िामलि 
प्राप्त 

चालक (Driver) चालक – १ जना 
 

पच्चीस वषय उिेर पूरा भएको, ५बषयको सवारी चलाएको अनभुव 
भएको, िान्त्यिा प्राप्त लाइसेन्त्स भएको 

िईु िेशि िीन दिनको प्राथमिक उपचार वा 
साििुाष्ट्रयक प्राथमिक उिाकय िाय सम्बन्त्धी िामलि प्राप्त 

एयर एम्बलेुन्त्स ष्ट्रवशिष्ट आकशस्िक 
शचष्ट्रकत्सष्ट्रकय प्राष्ट्रवमधक 

(Advanced EMT) 

एच.अ./नसय – १ जना र  
िेमडकल डाक्टर  – १ जना  

सम्बशन्त्धि ष्ट्रवषयिा प्रष्ट्रवणिा प्रिाण पर िह उमिणय र 
आकशस्िक स्वास््य सेवाको गरेको अनभुव हनुपुने ।  

Advanced EMT िामलि प्राप्त 

िोटरसाइकल एम्बलेुन्त्स साििुाष्ट्रयक आकशस्िक 
शचष्ट्रकत्सष्ट्रकय प्राष्ट्रवमधक 

(Community EMT) 

मस.एि.ए./ए.एन.एि. १ - जना  

 
सम्बशन्त्धि ष्ट्रवषयिा मस.एि.ए./ए.एन.एि. उमिणय गरेको प्राथमिक उपचार वा साििुाष्ट्रयक प्राथमिक उद्वारकिाय 

वा आधारभिू शचष्ट्रकत्सष्ट्रकय प्राष्ट्रवमधक िामलि प्राप्त 

िोटरसाइकल  
एम्बलेुन्त्स चालक 

िोटर साइकल चालक – १ जना  

  
ड्रोंन सेवा िामलि प्राप्त अपरेटर िामलि प्राप्त अपरेटर १ जना िामलि प्राप्त अपरेटर प्राथमिक उपचार वा साििुाष्ट्रयक प्राथमिक उद्वारकिाय 

Emergency Logistics Vehicle 

(ELV) 
ELV चालक चालक – १ जना पच्चीस वषय उिेर पूरा भएको, ५बषयको सवारी चलाएको अनभुव 

भएको, िान्त्यिा प्राप्त लाइसेन्त्स भएको 
प्राथमिक उपचार वा साििुाष्ट्रयक प्राथमिक उद्वारकिाय  

 

 



 
 

36 
 

अनसूुची- १२ 

 (िफा १७ सँग सम्बशन्त्धि) 
एम्बलेुन्त्स सेवा अनगुिन फारि 

 

१. संस्थागि पररचयाः 
एम्बलेुन्त्स संचालकवा संस्थाको नािाः.............................................................................. 
ठेगानााः.................................................................................................................. 
सम्पकय  नाः.............................................................................................................. 
संस्थाििाय नं. र मिमिाः............................................................................................... 
एम्बलेुन्त्स बगयाः ..................“क” .............. “ि” ..............अन्त्य.................................... 
एम्बलेुन्त्स गाडीको िोडलाः  .................................. मस.मस............................................ 
एम्बलेुन्त्सको अवस्थााः ................................................................................................ 
एम्बलेुन्त्सको ष्ट्रविा भएको  .......................वा नभएको.....................................................  
एम्बलेुन्त्स चालकहरूको नािाः....................................................................उिेर ............ 
ठेगानााः.................................................................................................................. 
लाईसेन्त्स नम्बर र जारी मिमिाः.................................................................................... 
एम्बलेुन्त्स गाडीको ष्ट्रविा भएको ☐  नभएको  ☐  

 

२. एम्बलेुन्त्स संचालक वा संस्था वा कायायलयका संस्थागि कागजािहरु भएको भए भएको बाकसिा ठीक शचन्त्ह (√) वा 
नभएको भए नभएको बाकसिा (√) दठक शचन्त्ह लगाउनहुोस ।  

• संस्थाििाय प्रिाण पर िथा संस्था नवीकरण भएको प्रिाण पर भएको ☐ नभएको  ☐ 

• संस्थाको  ष्ट्रवधान प्रमिमलष्ट्रपभएको ☐ वानभएको  ☐ 

• गि बषयको लेिापररिण प्रमिवेिन भएको ☐ नभएको  ☐ 

• अस्पिाल सञ्चालन स्वीकृमि पर िथा नवीकरण गररएको पर (प्राइभेट वा संस्थाको लामगिार) 
 

३. एम्बलेुन्त्स EMT, चालक िथा अन्त्य व्यवस्थााः 
(१) संस्थाले एम्बलेुन्त्सिा िेहायबिोशजिको योग्यिा पगेुको चालक राख्न ुपनेि ःाः  

• एम्बलेुन्त्सिा िामलि प्राप्त इएिष्ट्रट भएको ☐ नभएको ☐  

• सवारी चालक प्रिाण पर भएको ☐ नभएको ☐  

• सवारी चालकको रुपिा न्त्यूनिि पाँच बषयको अनभुव प्राप्त गरेको ☐ नगरेको ☐    
• २५ बषय उिेर पूरा भएको ☐ नभएको  ☐   

• राष्ट्रष्टय आकाशस्िक उपचार सिन्त्वय समिमिले िोके बिोशजिको प्राथमिक उपचारको िामलि प्राप्त गरेको ☐ 

नगरेको ☐   

• संस्थाले प्रत्येक बषय एम्बलेुन्त्स चालकको स्वास््य पररिण गराउने व्यवस्थाभएको ☐ नभएको ☐   
• संस्थाले एम्बलेुन्त्स प्रयोगको लामग लग बकु राख्न ेव्यवस्था गरेको ☐ नगरेको ☐   
• एम्बलेुन्त्स प्रयोग गिाय भाडािर र मबरािी पिले गनय हनुे र नहनुे कुराहरुको जानकारी िलुक सूचना गामडको 

मभरी भागिा िेशिने गरी रािेको ☐  नरािेको ☐ 

• चालकले अनसूुशच८  बिोशजिको आचार संष्ट्रहिाको िईु प्रमििा हस्िािर गरी एक प्रमि समिमि र एकप्रमि 
संस्थालाई झाएको ☐ नबझुाएको ☐  

(२) “क” वगयको एम्बलेुन्त्सिा हनु ुपने उपकरण मनिेशिका अनरुुपको (क) ि__ (ि) िैन__ 
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(३) “ि”वगयको एम्बलेुन्त्सिाहनु ुपने उपकरण मनिेशिका अनरुुपको (क) ि__  (ि) िैन__ 

 

४. एम्बलेुन्त्स, एम्बलेुन्त्स जनिशक्त, स्वास््यकिी, एम्बलेुन्त्सिा सवार मबरािी िथा मबरािीको सहयोगीको मबिा         
(क) ______भएको (ि) ______ नभएको   
 

५. सझुावहरु, ................................................................................................................................. 
 

६. अनगुिनकिायहरु: 
 

ि.सं. पि नाि िस्ििि मिमि 

१ 
    

२ 
    

३ 
    

४ 
    

५ 
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अनसूुची–१३ 

(िफा ५ को उपिफा (११) संग सम्बशन्त्धि) 
एम्बलेुन्त्स संचालक र अस्पिाल बीचको सम्झौिा 

 

राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स सेवा सञ्चालन मनिेशिका, २०७८ बिोशजि घाइिे िथा ष्ट्रवरामिहरूलाई मिटोिररिो व्यवशस्थिरुपिा ओसार, पसार गरी 
व्यवस्थापन काययका लामग .................................. एम्बलेुन्त्स संचालक (यसपमि प्रथि पि भमनएको) र ........................ 
अस्पिाल (यसपमि िोश्रो पि भमनएको) बीच िेहाय बिोशजि िियहरूको अमधनिा रष्ट्रह  िवैु िफय का अमधकारीहरूको िफय बाट संयकु्त 
िस्ििि गरर यो सम्झौिा गररएको ि:   
 

सम्झौिाका िियहरू:  
१. प्रथि पि र िोश्रो  पि बीच एक आपसिा सिन्त्वय गरी एम्बलेुन्त्स सञ्चालन व्यवस्था मिलाउन ुपनेि । 

२. एम्बलेुन्त्स िरीिका लामग चाष्ट्रहन ेरकि वा अन्त्य भईपरर आउने िघुयटना िथा आकशस्िक िचय पष्ट्रहलो पिले जटुाउन ुपने ।  
३. प्रथि पिले एम्बलेुन्त्सिा मबरािी ओसार, पसार गने बाहेक अन्त्य काययिा एम्बलेुन्त्स प्रयोग गनय पाइने िैन ्। 

४. प्रथि पिले मबरािी ओसार, पसार गिाय राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स सेवा संचालन व्यवस्थापन समिमिले िोकेको िलु्क बाहेक बढी िलु्क 
मलन पाइने िैन ।  

५. प्रथि पिले एम्बलेुन्त्स पररचालन गिाय िोश्रो पिले िटाएका बिि एम्बलेुन्त्स पररचालन गनुय पनेि । साथै, एम्बलेुन्त्स पररचालन 
गिाय एम्बलेुन्त्स कहा ँगएको ि सो को जानकारी अमनवायय रूपिा िोश्रों पिलाइ जानकारी दिन ुपनेि ।  

६. प्रथि पिले राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स मनिेशिका २०७८ को पालना गरी एम्बलेुन्त्स संचालनको व्यवस्था मिलाउन ुपनेि ।  
७. केष्ट्रह कारणबस एम्बलेुन्त्स रहेको मबरािीलाई अन्त्य अस्पिालिा भनाय वा प्रषेण गनय नसक्िासम्ि वा अको व्यवस्था नहुँिासम्ि 

सम्बशन्त्धि अस्पिालले न ैमबरािीको उपचार सेवा दिन ुपने ि ।  
८. िोश्रो पिले एम्बलेुन्त्सिा अस्पिाल आएका कुन ैपमन ष्ट्रवरािीलाइ सैंया अभाव वा ष्ट्रविेषज्ञ सेवाका कारणले ष्ट्रफिाय गनय पाइन ेिैन ्

। ष्ट्रवरािीलाइ अत्यावश्यक स्वास््य सेवा प्रिान गरी सम्बशन्त्धि अस्पिाल िथा सम्बशन्त्धि मनकायसँग सिन्त्वय गरी प्रषेणको व्यवस्था 
मिलाउन ुपनेि ।  

९. बाष्ट्रषयक आन्त्िररक लेिा पररिण, प्रमिवेिन, र सेवा ष्ट्रववरणको अमभलेि िरुूस्ि राख्न ेशजम्िेवारी प्रथि पिको हनुेि।   
१०. यस सम्बशन्त्ध कुनै सिस्या परेिा िवैु पि बमस मनिेशिका बिोशजि सिाधान गनुयपने । सिाधान हनु नसकेका ष्ट्रवषयहरूका 

सम्बन्त्धिा व्यवस्थापन समिमि वा काययसमिमिले सिन्त्वय गरर मनिेशिकानसुार व्यवस्थापन गनुय पनेि वा प्रचमलि काननु अनसुार 
आपसी सिझिारीिा मिलाइनेि ।  

११. यो सम्झौिाको म्याि एम्बलेुन्त्स सञ्चालन भएको मिमि िेशि िईु वषयसम्िका लामग हनुेि । िईु वषय पमि पनुाःसम्झौिा गनुयपने ि।                                                                                               

१२. अन्त्य सम्झौिाका बुंिाहरू................................. 
सम्झौिाका पिधरहरू 

 प्रथि पिका िफय बाट :                         दद्दमिय पिका िफय बाट : 
 िस्िििाः     िस्िििाः 
 नािाः     नािाः 
 िजायाः     िजायाः 
 मिमिाः     मिमिाः 
 िाप:     िाप: 
 सािी:                                   सािी : 
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अनसूुची–१४ 

(िफा १० को उपिफा (झ) संग सम्बशन्त्धि) 
िैमनक/िामसक/बाष्ट्रषयक सेवा ष्ट्रववरण अमभलेि फारि 

 

अस्पिाल/संस्थाको नाि:                              ठेगाना:                         एम्बलेुन्त्सको वगय:                  गाडी नं.:                  
एम्बलेुन्त्स चालकको नाि:                             सम्पकय :                         सेवा ष्ट्रववरण अमभलेि बझुाएको मिमि: 
एम्बलेुन्त्स सेवा पाएका मबरािीको जम्िा संख्या: िामसक/बाष्ट्रषयक  
मिमि: .......................... िेशि  मिमि: ...................... सम्ि जम्िा: ........................ जना (परुुष: ............ र िष्ट्रहला: ...................) लाई यस एम्बलेुन्त्सली सेवा प्रिान गयो s 
एम्बलेुन्द्स सेवा पाएकाबबरािीहरूको बर्गिकरण र संख्या:  
(क) पे्रषण: ____ (िहहला:...../पुरुष:....) (ख) दरु्िटना: ____ (िहहला:...../पुरुष:....) (ग) लडेर/खसेर: ____ (िहहला:...../पुरुष:....) (र्) आगोले पोलेर: ____ (िहहला:...../पुरुष:....)  
(ङ) आत्िहत्या प्रयास: ____(िहहला:...../पुरुष:....) (च) चट्याङ लागेर: ____ (िहहला:...../पुरुष:....) (छ) पशुपंछीको आक्रिण: ____ (िहहला:...../पुरुष:....) (ज) पानीिा डुबेर: ____ (िहहला:...../पुरुष:....)  
(झ) हदर्ि रोगी: ____ (िहहला:...../पुरुष:....) (ञ) झैझगडा: ____ (िहहला:...../पुरुष:....) (ट) अन्द्य: ____ (िहहला:...../पुरुष:....)      
 

मिमि िसं. 

मबरािीको ष्ट्रववरण मबरािीको आफन्त्िको 
ष्ट्रववरण 

मबरािी 
एम्बलेुन्त्सिा 
चढाएको 

मबरािी 
एम्बलेुन्त्सबाट 

ओरालेको/बझुाएको 

मबरािी बझुाउन े मबरािी बशुझमलन े कैष्ट्रफयि 

नाि प्रिेि/ 

शजल्ला 
ठेगाना उिेर मलङ्ग मबरािीको 

मनिान 
(diagnosis) 

नाि नािा  सम्पकय  नम्बर स्थान सिय अस्पिाल सिय नाि सम्पकय  हस्िािर नाि सम्पकय  हस्िािर  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

  

प्रमिवेिन बझुाउनकेो:  

नाि: 
िस्ििि:  

मिमि: 
िजाय:  

िाप:  
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अनसूुची– १५ 

(िफा १२ को उपिफा (१३) संग सम्बशन्त्धि 

एम्बलेुन्त्स चालक र इएिटी (एम्बलेुन्त्स, एयर एम्बलेुन्त्स र िोटरसाइकल एम्बलेुन्त्स) को पोिाक 

 

ष्ट्रकमसि रङ्ग मबस्ििृ निनुाको लामग िार  

सटय/सेफ्टी 
भेस्ट/फुल/ 

हाफ 
जकेट/ 

रेनकोटको 
लामग टोपी 
जोमडएको 
जकेट   

 

गाढा 
सनु्त्िला 

३ एिको २ इन्त्च चौडाई भएको  प्रमिमबशम्बि 
टेप निनुािा िेिाएझैं वररपरर “हपु” ढाँचाको, 
िवैु िािीमिर बटनवाला एक एक िल्िी, 
बायाँ िल्िीिा पररचयपर झणु्याउन र एउटा 
कलि राख्न मिल्ने भाग, फुल सटय भए बाउला 
बटनवाला नभई इलाशस्टक हालेको हनुपुिय, 
पोिाकको पिाडीको भागिा चालक भए 
“एम्बलेुन्त्स चालक” अमन इ.एि.टी भए 
“इ.एि.टी” लेशिएको हनुपुने, गिी-जाडोिा 
लगाउन मिल्ने, बारम्बार धनु मिल्ने, बजारिा 
सशजलै पाउन सष्ट्रकने कपडा   

  
https://www.budgetworkwear.co.nz/products/cool-lightweight-gusset-cuff-hi-

vis-shirt-3m-reflective-tape-long-sleeve (िलफलको लामग श्रोि) 

पाइन्त्ट 
 

गाढा 
मनलो 

चाहीराख्न ेसािानहरू राख्न मिल्ने जम्िा ६ 
वटा िल्िी (२ वटा पिाडी - कागो 
स्टाइलका िल्िीहरू, २ वटा अगाडी, र २ 
वटा घडुाभन्त्िा िामथ िायाँ-बायाँमिरका 
कैची/अन्त्य शचज राख्न मिल्न ेशज्पर भएका 
कागो स्टाइलका िल्िीहरू), गिी-जाडोिा 
लगाउन मिल्ने, बारम्बार धनु मिल्ने, बजारिा 
सशजलै पाउन सष्ट्रकने कपडा  

https://www.harrysarmysurplus.net/3923-first-responder-navy-blue-all-weather-emt-uniform-

pants.html (िलफलको लामग श्रोि)  

बेल्ट कालो  िालाको ,साढे एक इन्त्च चौडाई भएको ,
बमलयो बक्लेट भएको बेल्ट 

 
https://www.amazon.com/BELTMASTERS%C2%AE-Leather-Belts-All-Buckles/dp/B000P18Z56  

(िलफलको लामग श्रोि) 

बटु कालो 
वा अन्त्य 

घाि  ,पानी ,मिल्नेगिी र जाडोिा लगाउन  ,
आराििायी हनुपुियि, सफा गनय मिल्ने ,
मनिंिमिि गनय सशजलो हनुे, सशजलैसँग 
सकुाउन मिल्ने, वाटरप्रफू  ,मबरािीलाई बोकेर  
उकालो चढ्िा वा ओरालो झिाय सशजलै ष्ट्रहड्न 
मिल्ने  ,नेपाली बजारिा सशजलै पाउन सष्ट्रकने  
बटु 

नेपाली बजारिा पाउन सष्ट्रकने बटु 
 

 

 

 

एम्बलुने्त्स चालक 

https://www.budgetworkwear.co.nz/products/cool-lightweight-gusset-cuff-hi-vis-shirt-3m-reflective-tape-long-sleeve
https://www.budgetworkwear.co.nz/products/cool-lightweight-gusset-cuff-hi-vis-shirt-3m-reflective-tape-long-sleeve
https://www.harrysarmysurplus.net/3923-first-responder-navy-blue-all-weather-emt-uniform-pants.html
https://www.harrysarmysurplus.net/3923-first-responder-navy-blue-all-weather-emt-uniform-pants.html
https://www.amazon.com/BELTMASTERS%C2%AE-Leather-Belts-All-Buckles/dp/B000P18Z56
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अनसूुची– १६ 

(िफा १५ को उपिफा १ को िण्ड (ण) सँग सम्बशन्त्धि) 
एम्बलेुन्त्स नष्ट्रवकरण शस्टकर 
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अनसूुची–१७ 

(िफा १9 को उप –िफा (३) सँग सम्बशन्त्धि) 
एम्बलेुन्त्स चालकले पालना गनुयपने आचार संष्ट्रहिा 

 

१. राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स मनिेशिका २०७८ लाई पूणयि: पालना गनुयपने,  

२. आफ्नो पेिागि भमूिका मनवायह गने िििा इिान्त्िाररिा र मबस्वास्नीयिा कायि गिे आफ्नो पेिाको िान 
ियायिािा िलल पगु्ने कुनै काि गनय नहनुे,  

३. िािक पिाथय सेवन गरी एम्बलेुन्त्स चलाउन नहनुे, 
४. मबरािीको ओसारपसार िथा उपचार गने िििा मबरािी िथा मबरािीको पररवारलाई सधै सम्िान पूवयक 

व्यवहार गरी उच्च स्िरीय सेवा प्रिान गनुयपने,  

५. आफुले मलएको मनणययहरूिा आफ्नै व्यशक्तगि रुपिा शजम्िेवार र जवाफिेही हनुपुने, 
६. राष्ट्रिय स्वास््य िामलि केन्त्र वा प्रािेशिक स्वास््य िामलि केन्त्रले िोकेको िामलि मलई िान्त्यिा प्राप्त 

एम्बलेुन्त्स चालक हनुपुने,   

७. मबरािीलाई बीच बाटोिा िाड्न नहनुे, 
८. इिजेन्त्सीको अवस्थािा पमन एम्बलेुन्त्स चालकले ट्राष्ट्रफक मनयि पालन गरर सवारी चलाउन ुपने ि l  

९. दिवािा ८ घण्टा, रारीकामलनिा १२ घण्टा र लािो िरुीकोलामग िईु जना चालक अमनवायय व्यवस्थापन 
गने  

१०. एम्बलेुन्त्स सेवा पयुायउनेिििा पाएका कुनै पमन सूचना गो्य राख्न ुपने िथा मबरािीहरूबाट पाएका 
जानकारी कुन ैिेस्रो पिलाई िोल्न नहनुे िर काननुी र पेिागि िाष्ट्रयत्व मनवायह गनय वा मबरािीको सेवा 
आवश्यक परेिा त्यस्िो सचुनाको बारेिा सम्बशन्त्धि मनकायलाई जानकारी दिन सक्ने,  

११. पूवय-अस्पिाल सेवा, एम्बलेुन्त्स सेवा व्यवस्थापनिा सहयोग पगु्ने िथा अनसुन्त्धानिा िद्दि पयुायउन ुपने,  

१२. आफुले उशचि िेिेको, मबरािीको गणुस्िरीय सेवािा प्रभाव पने राम्रा पिहरूको जानकारी प्रषेण 
केन्त्रलाई सियिै जानकारी गराउन ुपने,  

१३. िैमनक/िामसक/बाष्ट्रषयक सेवा ष्ट्रववरण अनसूुची-१४ अनसुार राख्नपुने,  

१४. एम्बलेुन्त्स चालकको लामग अनसूुची-१५ अनसुार को पोिाक लगाएर सेवा दिन ुपने,  

१५. कुनैपमन मबरािीलाई ओसारपसार गनुय अशघ उसको बारेिा अनसूुची १ अनसुार जानकारी राख्न ुपने, 

१६. प्रचमलि काननुको पालना गने,  

१७. ि ................. स्थायी ठेगाना ................. शजल्ला, .................गाउँ/नगर/पामलका वाडय नं. 
............ ना.प्र.नं. ...................., चालक लाइसेन्त्स नं. .........................ले िामथ उल्लेशिि १ 
िेशि १४ सम्िको आचार संष्ट्रहिा अध्ययन गरी स्वीकारी आफ्नो सहिमि जनाई सष्ट्रह िाप गरेको िु, 
अन्त्यथा भए काननु अनसुार सहलु भोगलुा l  

 

चालकको रोहवरको प्रिाशणि गने व्यशक्तको 
िस्ििि: 
 

मिमि: 

नाि: 
िस्ििि:  

मिमि: 

नाि: 
िस्ििि:    

मिमि:  
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अनसूुची– १८ 

(िफा १३ को उपिफा (२) सँग सम्बशन्त्धि) 
भन्त्सार िहिलु िथा ि.ुअ.क. िुट मसफाररस पर 

 

श्री ......................भन्त्सार काययलय,  
.......................... .  
  

श्री ...............................ले िररि गरर आयाि गने ...............................को मिमि 
...............................को, प्रोफिाय इन्त्भ्वाइस ............................... अनसुार ................................– 
िलु्य बराबरको १ (एक) थान ............................... को आयाििा लाग्ने भन्त्सार िहिलु िथा िलु्य 
अमभवृष्ट्रि कर िुट गररदिनहुनु यस िन्त्रालयको मिमि ............................... को मनणययानसुार अनरुोध ि । 
इन्त्भ्वाईसको प्रमि यसैसाथ संलग्न ि । 

 

आमथयक अध्यािेि, २०७८ अनसूुची १, िफा १५, उपिफा (२) (क) (आ) बिोशजिका िियहरुाः 
१. एम्वलेुन्त्स वा िववाहन पैठारी गिाय पैठारी अवस्थािा त्यस्िो एम्वलेुन्त्स िववाहनको अगाडी पिाडी टाढैवाट 
िेशिने गरर ठुला ठुला अिरिा “एम्वलेुन्त्स (Ambulance)“ वा “िववाहन“ भनी लेशिएको हनु ुपनेि । 

२.  एम्वलेुन्त्सिा साइरन, इिजेन्त्सी बत्ती, स्टे«चरका साथै अन्त्य औजारहरु ष्ट्रफट गररएको हनु ुपनेि । 

३.  एम्वलेुन्त्स वा िववाहनिा चालकको पिामडपष्ट्रट्ट कुनै पमन मसट राशिएको हनु ुहिैुन । 

४. त्यस्िो एम्वलेुन्त्स ष्ट्रवरािीको सेवा बाहेक अन्त्यर प्रयोग गनय र िववाहन िवको ओसारपोसार गनय बाहेक 
अन्त्य प्रयोजनिा प्रयोग गनय पाइने िैन । 

५.  उक्त एम्वलेुन्त्स वा िववाहन नेपाल सरकारको सवारी प्रिषुण िापिण्ड मभर रहेर सञ्चालन गनुय पनेि । 

६.  यसरी पैठारी भएको एम्वलेुन्त्स वा िववाहनको सवारी ििाय गिाय एम्वलेुन्त्स वा िववाहन भनी सवारी ििाय 
प्रिाणपरिा स्पष्ट उल्लेि गनुय पनेि। 

७.  एम्वलेुन्त्स वा िववाहन टाढैबाट िेशिने गरी ठूला अिरिा नेपाल सरकारबाट राजश्व िुट सषु्ट्रवधा प्राप्त भने्न 
लेशिएको हनुपुनेि । 

८.राजश्व िुट सषु्ट्रवधािा पैठारी गरेका एम्बलेुन्त्स मबरािी ओसारपोसार लगायि सेवा प्रिान गरे वापि भाडा िर 
स्वास््य िथा जनसंख्या िन्त्रालयले िोके बिोशजि हनुेि ।  
नोट: उक्त संस्थाले यस अशघ िव वहान भन्त्सार िुट मलएको यस िन्त्रालयको रेकडयबाट निेशिएको । 

नोट: एम्बलेुन्त्सिा GPS अमनवायय रुपिा जडान गररएको हनुपुने ि  । 

 

======================== 
                                                                                                                       

    

बोधाथय: 
....................................... 
......................................... 
राष्ट्रिय एम्बलेुन्त्स मनिेशिका, २०७८ बिोशजि एम्बलेुन्त्स सेवा संचालन गनयहनु  । 


