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स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोिजम 
बदर्घाट नगरपा�लकाको नगरकायर्पा�लकाले बनाएको बदर्घाट नगरपा�लकाको रा��य 
म�हला सामदुा�यक स्वास्थ्य स्वयम से�वका प�रचालन सम्बन्धी कायर्�वधी, २०७८ 

सवर्साधारणको जानकार�का ला�ग पर्काशन ग�रएको छ । 

                

बदर्घाट नगरपा�लकाको रा��य म�हला सामदुा�यक स्वास्थ्य 

स्वयम से�वका प�रचालन सम्बन्धी कायर्�वधी, २०७८ 

पर्स्तावना: नेपालको स्वास्थ्य क्षेतर्मा �वगत लामो समय देिख नै महत्वपणुर् योगदान पयुार्उदै 

आएका रा��य म�हला सामदुा�यक स्वास्थ्य स्वयम से�वकाहरुलाई प�रचालन गद� स्वास्थ्य 

सेवालाई थप पर्भावकार� रुपमा कायार्न्वयन गनर् वाञ्छ�नय देिखएकाले बदर्घाट 

नगरपा�लका रा��य म�हला सामदुा�यक स्वास्थ्य स्वयम से�वका कायर्कर्म रणनी�त २०६७ 

:yfgLo /fhkq 
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-प�हलो सशोधन २०७६_ बमोिजम रा��य म�हला सामदुा�यक स्वयम से�वका प�रचालन 

सम्वन्धी कायर्�वधी तयार पा�रएको छ । 

 

१. सिम्क्ष� नाम र पर्ारम्भ 

क) यस कायर्�वधीको नाम “बदर्घाट नगरपा�लकाको रा��य म�हला सामदुा�यक स्वयम 

से�वका प�रचालन सम्वन्धी कायर्�वधी २०७८” रहेको छ। 

ख) यो कायर्�वधी स्थानीय राजपतर्मा पर्काशन भएको �म�त देिख लाग ुहनुे छ । 

 

२. प�रभाषा 

�वषय र पर्स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�वधीमा: 

क)  नगरपा�लका भ�ाले “बदर्घाट नगरपा�लका” लाई सम्झन ुपछर् । 

ख) कायर्�वधी भ�ाले “बदर्घाट नगरपा�लकाको म�हला स्वास्थ्य स्वयम से�वका प�रचालन 

सम्विन्ध कायर्�वधी, २०७८” सम्झन ुपछर् । 

ग) कायर्पा�लका भ�ाले “बदर्घाट नगरकायर्पा�लका” लाई सम्झन ुपछर् । 

घ) रा��य म�हला सामदुा�यक स्वास्थ्य स्वयमसे�वका भ�ाले बदर्घाट नगरपा�लका �भतर् 

रहेका �नयमानसुार छनौट भएका “म�हला स्वास्थ्य स्वयम से�वका” हरुलाई सम्झन ु

पछर् । 

ङ) स्वास्थ्य सस्था भ�ाले यस नगरपा�लका �भतर् “अस्पताल, स्वास्थ्य चौक�, आधारभतु 

स्वास्थ्य सेवा केन्र्द तथा सामदुा�यक स्वास्थ्य इकाई” हरुलाई सम्झन ुपछर्। 

च) स्वास्थ्य शाखा भ�ाले बदर्घाट नगरपा�लकामा रहेको “स्वास्थ्य शाखा” लाई सम्झन ु

पछर् । 
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छ) स्वयम से�वका छनौट स�म�त भ�ाले �नयमानसुार गठन भएको “म�हला स्वास्थ्य 

स्वयम से�वका” छनौट स�म�तलाई सम्झन ुपछर् । 

ज) नगरपर्मखु भ�ाले बदर्घाट नगरकायर् पा�लकाको “नगर पर्मखु” लाई सम्झन ुपछर् । 

झ) पर्मखु पर्शासक�य अ�धकृत भ�ाले बदर्घाट नगरपा�लकाको “पर्मखु पर्शासक�य 

अ�धकृत” लाई सम्झन ुपछर् । 

ञ)  सेवा स�ुवधा भ�ाले संघ, पर्देश र यस नगरपा�लकावाट स्वीकृत भइ म�हला स्वास्थ्य 

सेवालाई पर्दान गन� “सेवा स�ुवधा” सम्झन ुपछर् । 

 

३. उ�शे्य 

क) स्वास्थ्य स्वयम से�वकाहरुलाई सेवामा उत्पर्रेणा जगाउन । 

ख) नगरपा�लकाको स्वास्थ्य सम्वन्धी कायर्कर्महरुमा म�हला स्वास्थ्य स्वयम 

से�वकहरुलाई प�रचालन गर� �नधार्र�त समयमै लक्ष्य हा�सल गनर् । 

ग)  �नय�मत पर्वाह हनुे स्वास्थ्य सेवाको पर्ग�त पर्ा� गनर् । 

घ) संघ, पर्देश तथा नगरपा�लकले �नधार्रण गरेको स्वास्थ्य पर्वधर्न सम्वन्धी 

कायर्कर्महरुका लक्ष्य तथा उ�ेश्य हा�सल गनर् । 

 

४. स्वास्थ्य आमा समहु गठन तथा कायर् �ववरण सम्बन्धी: 

आमा समहु गठन तथा छनौट गन� देहाय वमोिजमका आधारहरु �नधार्रण गरेको छ 

क) आमा समहु गठनका लागी एउटै टोलका कम्तीमा २५ जना  �ववा�हत म�हला, 

गभर्वती म�हला, वच्चाका आमा तथा सासहुरु सहभागी भएको समहु हनुपुन� छ । 
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ख) प�हले देिख नै गठन भइ स�ालनमा रहेका आमा समहुहरुलाई �नयम ४ क अनरुुप 

हनुे गर� पनुर्गठन गनर् स�कने छ । 

ग) सहभागीहरु मध्येवाट सवर्सम्मत रुपमा छनौट एक जना अध्यक्ष अन्य सहभागी 

सदस्य रहने र आमा समहुको सदस्य सिचवको काम म�हला स्वास्थ्य स्वयम से�वकाले 

गनुर्पन� छ । 

 

५. म�हला स्वयम से�वकाको छनौट 

रा��य म�हला सामदुा�यक स्वास्थ्य स्वयम से�वका छनौट हनुको लागी देहाय 

बमोिजमको मापदण्ड परुा भएको हनु ुपन� छ । 

क) स्वयम से�वकाकोरुपमा कायर् गन� म�हला सम्वन्धीत वडा वा टोलको स्थायी वा�सन्दा 

र आमा समहुको सदस्य हनुपुन� छ । 

ख) �नशलु्क रुपमा स्वयम सेवककोरुपमा काम गनर् इच्छुक हनु ुपन� छ । 

ग) उमेर २५ वषर् परुा भइ ४० वषर् ननाघेको वैवा�हक म�हला हनु ुपन� छ । 

घ) कम्तीमा १० कक्षा पास हनुपुन� छ । 

ङ) फौजदार� अ�भयोगमा कसरु नभएको तथा मान�सक सन्तलुन �ठक भएको हनु ुपन� 

छ । 

च) प�रवारको म�ुर� भएको तथा सरकार� वा गैर सरकार�सस्थाको कमर्चार� र �नवार्िचत 

पदा�धकार� नभएको हनु ु पन� साथै �नवार्चनमा भाग �लई �नवार्िचत भएमा स्वयम 

से�वका पद स्वत जाने छ । उ� स्थानमा यसै �व�ध अनरुुप नयाँ छनौट हनुे छ 

। हाल कायर्रत रहेकामा स्वतM यस �व�धवाट भएको मान्य हनुे छ । 

छ)  तोक�एको ढाँचामा �नवेदन �दइ आमा समहुवाट छनौट भई स्वास्थ्य सस्था र वडाको 

�सफा�रस भएको हनु ुपन� छ । 
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ज)  �नवेदनहरु एक भन्दा धेरै भएमा सम्वन्धीत वडाको स्वास्थ्य सस्था पर्मखु वा 

पर्�त�नधी र वडा अध्यक्ष वा �नजले तोकेको पर्�त�नधीको रोहवरमा सेवा क्षेतर्�भतर्का 

आमा समहु मध्येका अ�धकतम सदस्यहरुले छानेको म�हला स्वास्थ्य स्वयमसे�वका 

चयन गनर् स�कने छ । 

 

६. काम कतर्व्य र िजम्मेवार� 

क) तो�कएको कायर् क्षेतर् �भतर्का सम्पणुर् घरधरु� उमेर समहुको जनसख्या पर्जनन उमेरका 

म�हलाहरुको सख्या लगायत सम्पणुर् जनसख्याको लगत रा� ुपन� छ । 

ख) सम्वन्धीत स्वास्थ्य सस्थावडा र नगरपा�लकाको मातहतमा रह� सेवा गनुर् पन� छ । 

ग) नेपाल सरकारले तोकेको सम्पणुर् स्वास्थ्य सम्वन्धी कृयाकलापहरुमा सहभागी भइ 

सहयोग गनुर्पन� छ । 

घ) गाँउघर िक्ल�नक खोप िक्ल�नक रा��य अ�भयान तथा नगरपा�लकाले तोकेको 

अ�भयानहरुमा सहभागी भइ सहयोग कायर् गनुर् पन� छ । 

ङ) हरेक म�हनाको अन्त्यमा आफुले गरेका कृयाकलापको पर्�तवेदन सम्वन्धीत स्वास्थ्य 

सस्थामा पेश गनुर् पन� छ । 

च) नेपाल सरकारले स्था�नयस्तरमा पर्दान गन� सेवा तथा नगरपा�लकाले आफ्नो 

नगर�भतर्को स्था�नयतहमा पर्दान गन� सेवा र पर्ेषण कायर्मा �नय�मतरुपमा सहभागी 

भइ सेवा �दन ुपन� छ । 

छ) नगरकायर्पा�लकाले घरधरु� जनसख्या गाउँ र टोल ए�कन ग�र म�हला स्वास्थ्य स्वयम 

से�वकाको सख्या र कायर्क्षेतर् तोक्न सक्नेछ । 

ज) म�हला स्वास्थ्य स्वयमसे�वकालाई पायक पन� गाँउ टोलमा आवश्यकता अनसुार 

खटाउन स�कने छ । 
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झ) स्वास्थ्य स्वयम से�वकाको आचारस�हता अनसुिुच १ वमोिजम हनुेछ । 

 

७. सेवा स�ुवधा 

क) म�हला स्वास्थ्य स्वयम से�वकाहरुको कुनै मा�सक पा�रशर्�मक हनुे छैन । 

ख) नेपाल सरकारले पर्दान गरेको पोशाक स�ुवधा उपलव्ध गराइने छ । 

ग) सेवा उमेर पगुी सम्मानजनक �वदाई हदुा नेपाल सरकारले तोके बमोिजम पर्ोत्साहन 

रकम तथा नगरपा�लकाले समय अनसुार �नणर्य गर� उपलव्ध गराउने रकम समेत 

एकम�ु उपलव्ध गराइने छ । 

घ) नगरपा�लकाको �नणर्यअनसुार �व�भ� िशषर्कमा उपलव्ध गराइने पर्ोत्साहन रकम 

�नयमानसुार उपलव्ध गराइने छ । 

ङ) स्वास्थ्य सेवालाइ पर्भावकार� वनाउन नगरपा�लकाको िस्वकृती �लइ कुनै सघ सस्थाले 

पर्ोत्साहन गनर् तथा स्वास्थ्य सम्वन्धी काममा लगाउन सक्ने छ । 

 

८. सेवा उमेरको व्यवस्था 

क)  रा��य म�हला सामदुा�यक स्वास्थ्य स्वयम से�वकाहरुको सेवा उमेर ६० वषर् हनुेछ 

। 

ख) आमा समहुको �सफा�रसमा नगरपा�लकाको स्वास्थ्य शाखाले रािजनामा स्वीकृत गरे 

प�छ सेवा म�ु भएको मा�नने छ । 

ग) सेवा म�ु हनुे अवस्थाहरु  

• नेपाल सरकार वा नगरपा�लकले गैर काननुी मानेको कायर्मा सम्लग्न भएमा 

। 
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• मान�सक सन्तलुन गमुाएमा । 

• फौजदार� अ�भयोगमा कसरुदार ठह�रएमा । 

• बसाइसराइ गर� अक� स्थान वडा वा पा�लकामा गएमा । 

• काम काज सन्तोषजनक नभएको भ�न आमा समहुको �नणर्य र माग वमोिजम 

सेवा सन्तोषजनक नभएको ठह�रएमा । 

९. थपघट र हेरफेर 

नगरको आवश्यकता पर्ाथ�मकता एवम ्सन्दभर् समेतलाई मध्यनजर गर� बदर्घाट 

नगरपा�लकाले यस कायर्�वधीमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गनर् सक्ने छ। 

 

१०. बाधा अड्काउ फुकाउ 

यो कायर्�वधी कायार्न्वयनको कर्ममा कुनै बाधा आइपरेमा नगरपा�लकाको �नणर्य 

बमोिजम हनुे छ । 

 

११. बचाउ तथा खारेजी 

क) यस कायर्�व�धमा व्यवस्था भएका कुराहरु स्था�नय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ 

सँग बािझएको हदमा स्वत अमान्य हनुे छ । 

ख) यो कायर् �वधी लाग ुहनु ुभन्दा प�हले बदर्घाट नगरपा�लका अन्तगर्त स�ा�लत कायर् 

यसै कायर्�वधी माफर् त भए गरेको मा�नने छ । 
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अनूसचुी १ 

रा��य म�हला सामदुा�यक स्वास्थ्य स्वयमसे�वकाहरुले पालना गनुर् पन� आचारस�हता 

तथा पर्�तवध्दता 

१. स्वयमसे�व भावनाले समदुायको स्वास्थ्य अ�धकार र पहुँचलाइ मलुमन्ञ मानी नै�तकता 

इमान्दा�रता र उच्च मनोवलकासाथ कायर् गन� । 

२. आफ्नो �सप र ज्ञानको उपय�ु रुपमा सदपुयोग गर� �व�भ� स्वास्ग्य कायर्कर्ममा 

सम्लग्न भई समदुायमा सेवास्थ्य सेवाको पर्वध्दनर् गन� । 

३. आफु सम्वध्द स्वास्थ्य आमा समहुपर्�त इमान्दार� जवाफदेह� तथा पर्�तवध्द भइ पणुर् 

रुपमा कायर् गन� । 

४. स्वयमसेवकको भावना र ममर्लाई कायर्गत रुपमा उतार� समदुायको स्वास्थ्य र 

भलाइको पर्वध्दन गन� । 

५. �सकेका ज्ञान र सीपको समिुचत पर्योग गर� जनसमदुायलाइ स्वास्थ्य सस्था तथा 

गाँउघर िक्ल�नकवाट स्वास्थ्य सेवा �लन उत्पर्�ेरत गन� तथा स्वास्थ्य पर्वध्दनर् गनर् 

लगाउने । 

६. समदुायसगँको व्यवहारमा सधै �वनमर्रुपमा सहयोगी हनुे  तथा सेवागर्ाह�को गोप�नयता 

कायम रा� े।  

७. आजर्त ज्ञान सीपलाइ सह� सदपुयोग गर� गभर्वती आमा तथा नविशशकुो स्वास्थ्य 

उत्थानमा लाग्न ुपन� छ । 

८. स्वास्थ्य आमा समहुलाई सशि�मरण गन� तथा स्वास्थ्य स्वयम से�वका कोषको 

भावना र ममर् अनसुार यसको �दगोपना र पर्योगमा सहभागी हनुे । 

९. समदुाय तथा व्यि�को मान्यता र सस्कृ�तलाई कदर गर� पक्षपातर�हत स्वास्थ्यक्षेञमा 

स�ा�लत अ�भयान कायर्कर्ममा सकृयरुपले सहभागी हनुे । 
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१०. म�हला सामदुा�यक स्वास्थ्य स्वयमसे�वकाले पालन गनर् पन� नी�त �नयम तथा सघ 

पर्देश र नगरपा�लका अन्तगर्त स�ा�लत कायर्कर्महरुलाइ पर्ाथा�मकताका साथ सम्प� 

गन� । 

११. जात �ल� धमर् भाषा र� शार��रक अस�ता तथा राजनै�तक �वचारधारामा कुनै 

�वभेद  र आफ्नो सम्लग्नता नरहने ।  

 

 पर्माणीकरण �म�तः २०७८/०१/२९ 

             ................................ 

            आज्ञाले 

            (मेघनाथ पाध्या) 
            पर्मखु पर्शासक�य अ�धकृत 


