
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

"ठाकुरबाबा नगरपालिकाको महििा स्वास््य स्वयंसेहवका पररचािन सम्बन्धि काययहवलि, २०७७" 

प्रस्तावनााः 
नेपािको स्वास््य के्षत्रमा हवगत देन्ि न ैमित्वपूर्य योगदान परु् याउदै आएको महििा स्वास््य स्वयं सेहवकािरुिाई 
पररचािन गदै स्वास््य सेवािाई थप प्रभावकारी रुपमा कायायधयन गनय वाधछलनय देन्िएकािे  ठाकुरबाबा नगर 
स्वास््य ऐन-२०७७ को दफा 47 को उपदफा २ बमोन्िम महििा स्वास््य स्वयंसेहवका पररचािन सम्बन्धि  
काययहवलि तयार पाररएको  छ । 

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः 
(१) यस काययहवलिको नाम ''ठाकुरबाबा नगरपालिकाको महििा स्वास््य स्वयंसेहवका पररचािन 

सम्बन्धि काययहवलि, २०७७'' रिेको छ । 

(२) यो काययहवलि स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन भएको लमलत देन्ि िाग ुिनुछे । 
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२. पररभाषााः 
हवषय र प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययहवलिमा : 

(क) '' नगरपालिका'' भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकािाई सम्झन ुपछय । 

(ि) ''काययहवलि'' भन्नािे ''ठाकुरबाबा महििा स्वास््य स्वयंसेहवकापररचािन सम्बन्धि काययहवलि, 
२०७७ सम्झन ुपछय । 

(ग) '' काययपालिका'' भन्नािे ठाकुरबाबा नगर काययपालिका िाई सम्झन ुपछय । 

(घ) ''महििा स्वास््य स्वयं सेहवका'' भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिका लभत्र रिेका लनयमानसुार छनौट 
भएका महििा स्वास््य स्वयंसेहवकासम्झन ुपछय । 

(ङ) ''स्वास््य संस्था'' भन्नािे यस नगरपालिका लभत्र संचािनमा रिेका स्वास््य चौकी तथा आिारभतु 
स्वास््य केधर सम्झन ुपछय । 

(च) ''स्वास््य शािा'' भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकामा रिेको स्वास््य शािा सम्झन ुपछय । 

(छ) ''स्वयं सेहवका छनौट सलमलत'' भन्नािे लनयमानसुार गठन भएको महििा स्वास््य स्वयंसेहवकाछनोट 
सलमलतिाई सम्झन ुपछय । 

(ि) ''नगरप्रमिु'' भन्नािे ठाकुरबाबा नगरकाययपालिकाको नगरप्रमिुिाई सम्झन ुपछय । 

(झ) ''प्रमिु प्रशासहकय अलिकृत'' भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको ''प्रमिु प्रशासहकय अलिकृतिाई 
सम्झन ुपछय । 

(ञ) ''सेवा सहुविा'' भन्नािे संघ, प्रदेश र यस नगरपालिकाबाट स्वीकृत भइ महििा स्वास््य 
स्वयंसेहवकािाई प्रदान गने सेवा सहुविा सम्झन ुपछय । 

३. उद्दशे्याः 
(क)  महििा स्वास््य स्वयंसेहवकािाई सेवामा उत्प्ररेर्ा िगाउन । 

(ि) नगरपालिकाको स्वास््य सम्बन्धि काययक्रमिरुमा महििा स्वास््य स्वयंसेहवका सेहवकािरुिाई 
पररचािन गरी लनिायररत समयमै िक्ष्य िालसि गनय । 

(ग)  लनयलमत स्वास््य क्षेत्रको प्रगलत प्राप्त गनय । 

(घ)  संन्घय, प्रादेन्शक तथा नगरपालिकािे लनिायरर् गरेको स्वास््य प्रवयर्द्यन सम्बन्धि िक्ष्य तथा 
उद्देश्य िालसि गनय । 

४. स्वास््य आमा समूि गठन तथा कायय हववरर् सम्बन्धिाः 
 आमा समूि गठन तथा छनौट गने देिायका आिारिरु लनिायरर् गरेकोछ । 

(क) आमा समिु गठनका िालग एउटै टोिका कम्तीमा २५ िना (हववाहित महििा, गभयवलत, 
बच्चाका आमा,  सासिुरु)  सिभालग भएको समिु िनु ुपनेछ । 

(ि) पहििे देन्िनै गठन भई संचािनमा रिेका आमा समिुिरुिाई लनयम ४(क) अनरुुप िनुेगरी 
पनुयगठन गनय सहकनेछ ।  
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(ग) सिभालगिरु मध्येबाट सवय सम्मत रुपमा छनौट एक िना अध्यक्ष, अधय सिभालग सदस्य रिन े
छन । आमा समिु को सदस्य सन्चवको काम महििा स्वास््य स्वयंसेहवकािे गनेछन । 

५. महििा स्वयं सेहवकाको छनौटाः  

महििा स्वास््य स्वयंसेहवकामा छनौट िनुका िागी देिाय बमोन्िमको मापदण्ड परुा भएको िनुपुनेछ ।   

१. म. स्वा. स्व. सेहवकाको रुपमा कायय गने महििा सम्बन्धित वडा र टोिको स्थायी बालसधदा र आमा 
समूिको सदस्य िनुपुनेछ । 

२.  लनशलु्क रुपमा (स्वयंसेवकको रुपमा) काम गनय ईच्छुक िनुपुनेछ ।     

३. उमेर २५ वषय परुा गरी ४५ वषय ननाघेको हववाहित महििा िनुपुनेछ । 

४. कम्तीमा १० कक्षा पास िनुपुनेछ । 

५. तोहकएको ढााँचामा लनवदेन लिई सम्बन्धित आमा समूिबाट छनौट भई स्वास््य संस्था र वडाको 
लसफाररस भएको िनुपुनेछ । 

६. लनवदेकिरु एक भधदा िेरै भएमा सम्बन्धित वडाको स्वास््य संस्था प्रमिु वा प्रलतलनलिको रोिबरमा 
सेवाके्षत्र लभत्रका आमा समिु मध्यकेा अलिकतम सदस्यिरुिे छानेको महििा स्वास््य स्वंयमसेहवका 
चयन गनय सहकनछे  । 

७. फौिदारी अलभयोगमा कसरुदार नभएको िनुपुनेछ  । 

८. मानलसक सधतिुन ठठक भएको िनु ुपनेछ । 

९.  पररवारको मधिरुी भएको िनु ुपनेछ । 

१०.  सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको कमयचारी नभएको िनुपुनेछ ।   

(नोट: यस काययहवलि प्रारम्भ िदुाका बित कुनै महििा स्व.से. लनयम ५ को उपलनयम १0 बमोन्िम भएको पाईएमा 
काययहवलि प्रारम्भ भएको लमलतिे ३ महिना लभत्र स्वन्च्छक अवकासमा िानपुनेछ, अधयथा सेवा अवलि समाप्त भएको मालननेछ 
।) 

६. काम, कतयव्य र न्िम्मेवारीाः 
१. तोहकएको काययके्षत्र लभत्रका सम्पूर्य घरिरुी, उमेर समिुको िनसंख्या, प्रिनन उमेरका महििािरुको 

संख्या िगायत सम्पूर्य िनसंख्याको िगत राख् नपुनेछ ।  

२. सम्बन्धित स्वास््य संस्था, वडा र नगरपालिकाको मातितमा रहि सेवा गनुयपने । 

३. नेपाि सरकारिे तोकेको सम्पूर्य स्वास््य सम्बन्धि हक्रयाकिापमा सिभालग भइ सियोग गने  

४. गाउाँघर न्लिलनक, िोप न्लिलनक तथा राहिय अलभयानिरुमा सिभालग भइ सियोग गने । 

५. िरेक महिनाको अधत्यमा आफूिे गरेका हक्रयाकिापको प्रलतवदेन सम्बन्धित स्वास््य संस्थामा पेश 
गनुय पनेछ । 

६. नेपाि सरकारिे स्थानीयस्तरमा प्रदान गने स्वास््य सेवा (िस्तैाः गभयवतीिाई आइरन चठि हवतरर्, 
अस्थायी पररवार लनयोिनका सािनिरु हवतरर्, सामाधय रुघािोकीको घरेि ुउपचार सर सल्िाि 



 
 

v08 M #    ;+Vof M @     ldlt M @)&&.)#.!$ 

 

तथा प्रषेर्, झाडा पिािाको उपचार, परामशय तथा प्रषेर्) िरुिाई लनरधतर रुपमा सिभालग भइ सेवा 
ठदन ुपनेछ । 

७. महििा स्वास््य स्वयंसेहवकािाई पायक पने गाउाँटोि र आवश्यकता अनसुार िटाउन बािा पनेछैन 

८. नगर काययपालिकािे घरिरुर, िनसंख्या, गाउाँ र टोि एहकन गरर महििा स्वास््य स्वयम सेहवकाको 
संख्या र काययके्षत्र तोलन सलनेछ ।  

९. महििा स्वयंसेहवकाको आचारसंहिता अनसुनु्च १ बमोन्िम िनुेछ ।   

७.  सेवा सहुविााः  

१.  महििा स्वास््य स्वयंसेहवकािरुको कुनै मालसक पाररश्रलमक िनुे छैन । 

२. नेपाि सरकारिे प्रदान गरेको पोशाक सहुविा उपिब्ि गराईनेछ । 

३. सेवा उमेर पलुग वा स्वन्च्छक लबदाई िदुा महििा स्वयंसेहवकािाई तोके बमोन्िमको प्रोत्सािन 
सहुविा उपिब्ि गराइनेछ । 

४. स्वास््य सेवािाई प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाको न्स्वकृलत लिई कुनै संघ संस्थािे म. स्वा. 
स्व. सेहवकािाई प्रोत्साहित गनय तथा स्वास््य सम्बन्धि काममा िगाउन सलनेछ । 

८. सेवा उमेरको व्यवस्थााः 
१. महििा स्वास््य स्वयंसेहवकािरुको सेवा उमेर ६० वषय िनुेछ । 

२. स्वेन्च्छक लबदाई: 
➢ कुनै महििा स्वास््य स्वयंसेहवकािे कुनैपलन कारर्िे सेवा गनय नसलने भएमा आवश्यक 

कारर् ििुाई सम्बन्धित आमा समिुमा रान्िनामा पेश गनुयपनेछ ।  

➢ आमा समूिको लसफाररसमा नगरपालिकाको स्वास््य शािािे रान्िनामा स्वीकृत गरेपलछ 
सेवा मकु्त भएको मालननेछ । 

३. सेवा मकु्त िनुे अवस्थााः 
➢ नेपाि सरकारिे गैर काननुी मानेको काययमा संिग्न भएमा । 

➢ मानलसक सधतिुन गमुाएमा । 

➢ फौिदारी अलभयोगमा कसरुदार ठिररएमा । 

➢ बसाईसराई गरी अको स्थानमा गएमा । 

➢ कामकाि सधतोष िनक नभएको भलन आमा समिुको लनर्यय र माग बमोन्िम सेवा 
सधतोषिनक नभएको ठिररयमा । 

९. थपघट र िेरफेराः 
नगरको आवश्यकता, प्राथलमकता एवं सधदभय समतेिाई मध्य निर गरी ठाकुरबाबा नगरपालिकािे यस 
काययहवलिमा आवश्यक थपघट तथा िेरफेर गनय सलनेछ । 
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१०. बािा अड्काय फुकाउाः 
यो काययहवलि कायायधवयका क्रममा कुनै बािा आई परेमा नगर काययपालिकाको लनर्यय बमोन्िम िनुेछ। 

११. बचाउ तथा िारेिीाः 
(क) यस काययहवलिमा व्यवस्था भएका कुरािरु, स्थालनय सरकार संचािन ऐन, २०७४ साँग बान्झएको 

िद सम्म स्वताः अमाधय िनुछे । 

(ि) यो काययहवलि िाग ुिनु ुभधदा पहििे ठाकुरबाबा नगरपालिका अधतगयत संचालित काययक्रम यसै 
काययहवलि बमोन्िम भए गरेको मालननछे ।  
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अनसूुन्च १ 

महििा स्वास््य स्वयंम सेहवकािे पािन गनुयपने आचारसंहिता तथा प्रलतवद्धता 
१. स्वयंसेवी भाविे समदुायको स्वास््य अलिकार र पिचुिाई मिुमधत्र मानी नलैतकता, इमाधदाररता र उच्च 

मनोबिका साथ कायय गनेछु । 

२. आफ्नो लसप र ज्ञानको उपयलुत रुपमा सदपुयोग गरी हवलभध न स्वास््य काययक्रममा संिग् न भई समदुायमा 
स्वास््य सेवाको प्रवद्धयन गनेछु ।  

३. आफु सम्बद्ध स्वास््य आमा समूिप्रलत इमाधदारी, िवाफदेिी तथा प्रलतबद्ध भई परु्य रुपमा कायय गनेछु ।  

४. स्वयसेवकको भावना र ममयिाई काययगत रुपमा उतारी समदुायको स्वास््य र भिाइको प्रवद्धयन गनेछु ।  

५. लसकेका ज्ञान र सीपको समून्चत प्रयोग गरी िनसमदुायिाई स्वास््य संस्था तथा गाउाँघर न्लिलनकबाट 
स्वास््य सेवा लिन उत्प्ररेरत गने तथा स्वास््य प्रवद्धयन गनय िगाउने छु ।  

६. समदुायसंगको व्यविारमा सिै हवनम्र रुपमा सियोगी िनुेछु ।  

७. सेवाग्रािीको गोपलनयता कायम राख् नछुे ।  

८. आन्ियत ज्ञान र लसपिाई सिी सदपुयोग गरी आमा न्शशकुो स्वास््य उत्थानमा आफ्नो हृदयदेन्ि नै िाग्नेछु।  

९. स्वास््य आमा समूििाई सशन्लतकरर् गनय तथा स्वास््य सेवा सदुृढगनय यथासलय कोलसस गनेछु  

१०. महििा सामदुाहयक स्वास््य स्वयमसेहवका कोषको भावना र ममय अनसुार यसको ठदगोपन र प्रयोगमा 
सिभागी िनुेछु ।  

११. समदुाय तथा व्यन्लतको माधयता र संस्कृलतिाई कदर गरी पक्षपात रहित सेवा ठदनेछु ।  

१२. स्वास््य के्षत्रमा संचालित अलभयान काययक्रममा सहक्रय रुपिे सिभालग िनुेछु ।  

१३. महििा सामदुाहयक स्वास््य स्वयंसेहवकािे पािना गनुयपने नीलत, लनयम तथा संघ प्रदेश र नगरपालिका 
अधतगयत संचालित काययक्रमिरुिाई प्राथलमकताका साथ सम्पध न गनेछु ।  

१४. िात लिङ्ग िमय भषा रंग उमेर शाररररक असक्षमता रािनैलतक हवचारिारा तथा अधय कुरािरुिे मेरो काययमा 
बािा पने छैन भनी हवश् वास ठदिाउनछुे ।  

१५. सेवामा आिाररत काययक्रमिरु िुंदा आफ्नो रािनैलतक हवश् वास बारे प्रचारप्रसा गने छैन ।  

 

िस्ताक्षर िस्ताक्षर 

स्वास््य केधर 

प्रमिु 

 

 

महििा स्वास््य स् वयमसेहवका 

 

मिमि २०....... साल ................... िमिना........ गिे............बार 

 

 

आज्ञािे 

रामिरर ररिाि 

लनलमत प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत 


