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भाग-२ 

बारबर्दिया नगरपालिकाको महििा सामदुाहयक स्वास््य स्वंयसेहवका पररचािन तथा ब्यवस्थापन 
सम्बन्धी कायिहवलध, 207८ 

प्रस्तावनाः 

संहवधानमा स्वास््य सम्बन्धी अलधकारिाई सवै नागररकिे उपभोग गनि पाउने अवसरको लसजिना गनि जारी भएको राहिय 
स्वास््य लनलत, 2076 को बुुँदा नं 6 मा स्वयंसेवाको अवधारणािाई हवकास गदै महििा सामदुाहयक स्वास््य 
स्वयंसेहवकाको पररचािन तथा ब्यबस्थापन स्थानीय तिवाट गनि लनदेिन गरेको छ । नगरपालिका के्षत्रमा मात ृ
मतृ्यदुर, शिि ुमतृ्यदुर, तथा बाि मतृ्यदुरमा आएको कमीमा महििा सामदुाहयक स्वास््य स्वयंसेहवकािरुको सहिय 
भलुमकािाई उच्च मलु्याङ्कन गदै समदुायमा सचेतना अलभबहृद्ध एवं स्वास््य सेवा प्रवािको िागी महििा सामदुाहयक 
स्वास््य स्वयंसेहवकािरुिाई उत्प्ररेरत गनिका िालग थप सेवा सहुवधा प्रदान गनि आवश्यक देशखएकोिे स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन, 2074 को दफा 102 िे र्दएको अलधकार प्रयोग गरी बारबर्दिया नगरपालिकािे यो कायिहवलध बनाई 
जारी गरेको छ । 



 

पररच्छेद – 1 

प्ररशम्भक 
1. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः 

(१)  यो कायिहवलधको नाम "बारबर्दिया नगरपालिकाको महििा सामदुाहयक स्वास््य स्वंयसेहवका पररचािन तथा 
ब्यबस्थापन सम्बन्धी कायिहवलध, 207८" रिने छ । 

(2)  यो कायिहवलध बारबर्दिया नगरपालिका नगरसभािे पाररत गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन भएको लमलत देशख 
िाग ुिनुेछ । 

2. पररभाषाः  

हवषय र प्रसङ्गिे अको अथि निागेमा यस कायिहवलधमा : 

(क) "नगरपालिका" भन्नािे बारबर्दिया नगरपालिकािाई सम्झन ुपछि । 

(ख) "कायिहवलध" भन्नािे "बारबर्दिया नगरपालिकाको महििा सामदुहयक स्वास््य स्वंयसेहवका पररचािन सम्बन्धी 
कायिहवलध, 207८" सम्झन ुपछि । 

(ग) "कायिपालिका" भन्नािे बारबर्दिया नगर कायिपालिकािाई सम्झन ुपछि । 

(घ) "महििा सामदुहयक स्वास््य स्वयंसेहवका" भन्नािे बारबर्दिया नगरपालिका लभत्र रिेका लनयमानसुार छनौट 
भएका महििा सामदुहयक स्वास््य स्वयंसेहवका सम्झन ुपछि । 

(ङ) "स्वास््य संस्था" भन्नािे यस नगरपालिका लभत्र संचािनमा रिेका नगर अस्पताि, स्वास््य चौकी र 
आधारभतु स्वास््य केन्रिाई सम्झन ुपछि ।  

(च) "स्वास््य िाखा" भन्नािे बारबर्दिया नगरपालिकामा रिेको स्वास््य िाखा सम्झन ुपछि । 

(छ) "स्वयंसेहवका छनौट सलमलत" भन्नािे लनयमानसुार गठन भएको महििा सामदुहयक स्वास््य स्वयंसेहवका 
छनौट सलमलत/आमा समिु िाई सम्झन ुपछि । 

(ज) "नगर प्रमखु" भन्नािे बारबर्दिया नगरपालिका नगरकायिपालिकाको नगर प्रमखुिाई सम्झन ुपछि । 

(झ) "प्रमखु प्रिासहकय अलधकृत" भन्नािे बारबर्दिया नगरपालिकाको प्रमखु प्रिासहकय अलधकृतिाई सम्झन ुपछि 
। 

(ञ) "सेवा सहुवधा" भन्नािे संघ, प्रदेि र बारबर्दिया नगरपालिकाबाट स्वीकृत भई महििा स्वास््य 
स्वयंसेहवकािाई प्रदान गने सेवा सहुवधा सम्झन ुपछि । 

3. उदेश्य 
(क) महििा सामदुहयक स्वास््य स्वयंसेहवकािाई सेवामा उत्प्ररेणा जगाउन । 

(ख) नगरपालिकाको स्वास््य सम्बन्धी कायििमिरुमा महििा सामदुहयक स्वास््य स्वयंसेहवकािरुिाई पररचािन 
गरी लनधािरीत समयमै िक्ष्य िालसि गनि । 



 

(ग) स्वास््यको के्षत्रमा समदुाय स्तरको उन्नलत गरी लनयलमत स्वास््यको प्रगती प्रप्त गनि । 

(घ) संशघय, प्रदेशिक तथा नगरपालिकािे लनधािरण गरेको स्वास््य प्रविद्धिन सम्बन्धी िक्ष्य तथा उद्देश्य िालसि 
गनि ।   

पररच्छेद – 2 

स्वास््य आमा समिु गठन, स्वयंसेहवका छनौट, कायि हववरण, स्वयंसेहवका लबदाई तथा सेवा मकु्त िनु े
अवस्था सम्बनधी ब्यबस्था 
4. स्वास््य आमा समिु गठन तथा कायि हववरणः 

आमा समिु गठन तथा छनौट गने देिायका आधारिरु लनधािरण गरेकोछ । 

(क)  आमा समिु गठनका िागी एउटै टोिका कम्तीमा 25 जना (हववहित महििा,गभिवती,बच्चाका आमा र 
सासिुरु) सिभागी भएको समिु िनु ुपनेछ । 

(ख) पहििे देशखनै गठन भई संचािनमा रिेका आमा समिुिरुिाई लनयम 4 (क) अनरुुप िनुे गरी पनुिगठन गनि 
सहकने छ । 

(ग) सिभागीिरु मध्येबाट सवि सम्मत रुपमा छनौट 1 जना अध्यक्ष, अन्य सिभागी सदस्य रिनछेन ्। आमा 
समिुको सदस्य सशचवको काम महििा सामदुहयक स्वास््य स्वयंसेहवकािे गनेछन ्। 

5. महििा सामदुहयक स्वास््य स्वयंसेहवकाको छनौटः 

महििा सामदुहयक स्वास््य स्वयंसेहवकाको छनौटमा संघीय सरकारको स्वास््य तथा जनसंखया मन्त्राियको 
लनदेशिका/FCHVs Strategy 2076 र नगरपालिकाको देिाय बमोशजमको मापदण्ड परुा भएको िनु ुपनेछ। 

(क) महििा स्वास््य स्वयंसेहवकाको रुपमा कायि गने महििा सम्बशन्धत वडा र टोिको स्थायी बालसन्दा र 
आमा समिुको सदस्य  िनुपुनेछ । 

(ख) कम्तीमा 5 बषि स्वयंसेवक भई सेवा गनि ईच्छुक रिेको प्रलतबद्धता गरेको िनुपुने । 

(ग) उमेर 25 वषि परुा गरी 45 वषि ननाघेको हववहित महििा िनुपुने । 

(घ) कशम्तमा SLC वा SEE उशिणि गरेको िनुपुने । 

(ङ) राजलनलतमा निागेको र कुनै पनी राजलनलतक पदमा बिाि वा िाभको पदमा बिाि नरिेको िनुपुनेछ । 

(च) सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको कमिचारी नभएको िनुपुनेछ । 

(छ) फौजदारी अलभयोगमा कसरुदार नभएको िनुपुनेछ । 

(ज) मानलसक सन्तिुन र्ठक भएको िनुपुनेछ । 

(झ) पररवारको मन्जरुी लिएको िनुपुनेछ । 

(ञ) तोहकएको ढाुँचामा लनवेदन लिई सम्बशन्धत आमा समिुबाट छनौट भई स्वास््य संस्था र वडाको लसफाररस 
भएको िनुपुनेछ 

(ट) लसमान्तकृत, िोपोन्मखु  बगि तथा सेवाको पिुुँच वाट टाढा रिेका महििािाई प्राथलमकता र्दईनेछ । 

 



 

(ठ) लनवेदकिरु एक भन्दा धेरै भएमा सम्बशन्धत वडाको स्वास््य संस्थाको प्रमखु र वडा प्रलतलनधीको रोिबरमा 
सेवा के्षत्र लभत्रका आमा समिु मध्येका अलधकतम सदस्यिरुिे छानकेो महििा स्वास््य स्वयंसेहवका 
चयन गनि सहकने छ । 

(नोटः यस कायिहवलध प्रारम्भ िदुाको बखत महििा सामदुहयक स्वास््य स्वयंसेहवका लनयम 5 को उपलनयम (ङ), (च) 

बमोशजम भएको पाईएमा कायिहवलध प्रारम्भ भएको लमलतिे 2 महिना लभत्र स्वेशच्छक अवकासमा जानपुनेछ, 
अन्यथा सेवा अवधी समाप्त भएको मालननछे ।) 
 

6. महििा सामदुहयक स्वास््य स्वयंसेहवकाको काम कतिव्य र शजम्मेवारीः 

(क)  तोहकएको कायिके्षत्र लभत्रका सम्पणुि घरधरुी, उमेर समिुको जनसंखया, प्रजनन ्उमेरका महििािरुको 
संखया िगायत सम्पणुि जनसंखयाको िागत हववरण राख्नपुनेछ । 

(ख) सम्बशन्धत स्वास््य संस्था, वडा र नगरपालिकाको मातितमा रहि सेवा र्दनपुनेछ । 

(ग) नेपाि सरकारिे तोकेको सम्पणुि स्वास््य सम्बन्धी हियाकिपमा सिभागी भई सेवा गनुिपनेछ । 

(घ) गाुँउघर शलिलनक, खोप शलिलनक तथा राहिय अलभयानिरुमा सिभागी भई सियोग गनुिपनेछ । 

(ङ) िरेक महिनाको अन्त्यमा आफुिे गरेका हियाकिापिरुको मालसक प्रगलत प्रलतवेदन सम्बशन्धत 
स्वास््य संस्थामा पेि गनुिपनेछ । 

(च) नेपाि सरकारिे स्थानीय स्तरमा प्रदान गने स्वास््य सेवा (जस्तैः गभिवतीिाई आईरन चक्की हवतरण, 
अस्थायी पररवार लनयोजनका साधनिरु हवतरण, समान्य झाडापखािा, रुघाखोकी, ज्वरो जस्ता 
रोगिरुको समान्य उपचार तथा धरेि ु उपचार, परामिि तथा प्रषेण) िरुिाई लनरन्तर रुपमा सेवा 
प्रवाि गनुिपनेछ । 

(छ) महििा सामदुहयक स्वास््य स्वयंसेहवकािाई पायक पने गाुँउ टोि र आवश्यकता अनसुार खटाउदा 
बाधा पनेछैन । 

(ज) नगर कायिपालिकािे घरधरुी, जनसंखया, गाुँउ र टोि एहकन गरी महििा सामदुहयक स्वास््य 
स्वयंसेहवकाको संखया र कायिके्षत्र तोलन सलनछे । 

(झ) महििा सामदुहयक स्वास््य स्वंयसेहवकािे पािना गने आचारसंहिता अनसुशुच-1 बमोशजम िनुेछ । 

7. स्वयंसेहवकाको लबदाई सम्बन्धी व्यवस्थाः 

(क) महििा सामदुहयक स्वास््य स्वंयसेहवकाको कयि अवलध उमेर िद 60 वषि िनुेछ ।यर्द कसैिे 60 
वषिको उमेर पलछ पलन स्वयंसेवा गनि चािेमा केन्र, प्रदेि र स्थानीय सरकार वाट प्राप्त िनुे सेवा 
सहुवधािरु प्रदान गररनेछैन । 

(ख) दफा 5 अनसुार छनौट भई कायिरत रिेका महििा स्वास््य स्वंयसेहवकाको देियको         
अवस्थामा सेवा वाट हवदाई िनुेछन ्।  



 

 स्वयंसेहवकािे आमा समिु समक्ष सेवा छोड्न ेईच्छा जािेर गरी  राशजनामा र्दएमा, (कुनै महििा 
स्वास््य स्वयंसेहवकािे कुनै पलन कारणिे सेवा गनि नसलने भएमा आवश्यक कारण खिुाई 
सम्बशन्धत आमा समिुमा राशजनामा पेि गनुिपनेछ र स्वास््य संस्थाको स्वास््यकमी र स्थालनय 
जनप्रलतलनधीको सिशजकरणमा स्वास््य आमा समिुिे राशजनामा स्वीकृत गरेपलछ सेवा मकु्त 
भएको मालननछे ।) 

 60 वषि उमेर परुा भएमा 
 प्रत्येक 5 वषिमा आमा समिु वाट पूनः छनौट नभएमा 
 राजनैलतक एवं कुनै पनी सरकारी वा अन्य संस्थाको वैतलनक पदमा लनयशुक्त वा मनोनयन भएमा 
 तोहकएको भौगोलिक के्षत्रमा घर ठेगाना रिी 90 प्रलतित भन्दा कम अवलध वसोवास नगरेको 

अवस्था रिेमा । 

8. पद ररक्त िनु ेअवस्था  

(क)  स्वयंसेहवकाको सेवा देिायका आधारमा पद ररक्त भएको मालननछे ।  

 स्वयंसेहवकाको भावना तथा आचरण बमोशजम कायि नगरेको पाईएमा, 
 नेपाि सरकारिे गैर काननुी मानेको कायिमा संिग्न, फौजदारी अलभयोग, भ्रष्टाचार, अनिुासनको 

उिङ्घन तथा नैलतक पतन देशखने कायि गरेमा,  

 जनप्रलतलनलध भई वा कमिचारीको रुपमा कहि कतैवाट दैलनक ज्यािादारी, करार र स्थायी 
लनयशुक्त लिई सेवा सहुवधा वा तिब स्केिमा रिेको पाईएमा, 

 मानलसक सन्तिुन गमुाएमा, अथवा िाररररक असक्तताका कारण असमथि भएमा, 
 बसाईसराई गरी अको स्थानमा गएमा, 
 स्वयंसेहवकािे गने कामकाजको सेवा सन्तोष जनक नभएको ठिरी आमा समिुको लनणिय र 

लसफररस भई आएमा, 
 स्वयंसेहवकाको भलुमका लनवािि गनि अलनच्छुक भई राशजनामा र्दएमा । 

 मतृ्यू भएमा, 
(ख)   उपदफा (क) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन कुनै स्वयंसेहवकािे हवना सचुना िगातार 3 
महिना सम्म स्वास््य आमा समिुको बैठक नराखेमा (अनपुशस्थत भएमा) वा मालसक बैठकमा अनपुशस्थत 
भएमा स्वतः सेवा रद्ध िनुेछ । 

 

 
 



 

पररच्छेद –3 

सेवा सहुवधा सम्बन्धी ब्यबस्था 

9. सेवा तथा सहुवधाः 

(क) स्वयंसेहवकािे कुनै पलन हकलसमको मालसक पाररश्रलमक तिब तथा अन्य सहुवधा दालब गनि पाउन ेछैन 
। 

(ख) उपदफा (क) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन केन्र  सरकारिे प्रदान गरेको सेवा सहुवधा 
सुँगसगै थप सेवा सहुवधा, स्थानीय सरकारिे स्वयंसेहवकािाइ प्रदान गरेको मालसक यातायात सलुबधा,आमा 
समिुको बैठक संचािन, मालसक बैठकमा उपशस्थलत भई प्रलतवेदन पेि गरेको, खोप शलिलनक तथा 
गाउुँघर शलिलनक संचािन,  तथा समदुायमा स्वास््य के्षत्रको स्तर उन्नती गनि सियोग जस्ता हियाकिाप 
गरे वापतको यातायात िगात प्रप्त गने सहुवधा बैंक माफि त उपिब्ध गराईने छ । 

(ग)  उमेर पगुी  (60 वषि) वा स्वशच्छक  हवदाई िदुा स्वयंसेहवकािाई प्रोत्सािन स्वरुप सेवा सहुवधा 
उपिब्ध गराईनेछ । 

(घ) स्वास््य सेवािाई प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाको स्वीकृती लिई कुनै संघ संस्थािे 
स्वयंसेहवकािाई प्रोत्साहित गनि तथा स्वास््य सम्बन्धी काममा िगाउन सलनेछ । 

(ङ) उपदफा (ख), (ग), (घ) मा िेशखएको कुरािरुका सम्बन्धमा अनसुचुी -2 अनसुार सेवा सहुवधा प्रदान 
गररनेछ । 

(च) नगरपालिकािे समय/पररशस्थलत अनकुुि स्वयंसेहवकाको सेवा सहुवधामा बहृद्ध तथा थप गदै िग्नछे 
।(जस्तैः सम्मानजनक हवदाई, यातायात खचि, खाजा खचि, स्वास््य हवमा, परुस्कार रकम आर्द) 

(छ) उपदफा (ख), (ग), (घ) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन दफा 8 बमोशजम सेवा मकु्त/रद्ध 
भएको अवश्थामा कुनै प्रकारको सेवा सहुवधा उपिब्ध गराईने छैन । 

 

पररच्छेद –3 

हववध 
10. थपघट, िेरफेर तथा अन्य छुट हवषयः 

यस कायिहवलधमा उल्िेख नभएका वा समाबेस नभएका हवषयको सम्बन्धमा नगरको आवश्यकता, 
प्राथलमकता एवं सन्दभि समेतिाई मध्य नजर गरी बारबर्दिया नगरपालिकािे यस कायिलबलधमा 
थपघट,िेरफेर तथा संसोधन गनि सलछ ।र अन्य कुराको िकमा प्रचलित काननु बमोशजम िनुेछ । 

11. बाधा अड्काय फुकाउः 
यो कायिहवलध कायािन्वयनका िममा कुनै बाधा आई परेमा नगरपालिकाको लनणिय बमोशजम िनुेछ । 



 

12. संिोधन, बचाउ तथा खारेजीः 
(क) यस कायिहवलधमा ब्यबस्था भएका कुरािरु, स्थालनय सरकार संचािन ऐन, 2074 सुँग बाशझएको िद 

सम्म स्वति अमान्य िनुछे । 

(ख) यो कायिहवलध िाग ु िनु ु भन्दा पहििे भए गरेका कामिरु बारबर्दिया नगरपालिका अन्तगित संचालित 
कायििम यसै कायिहवलध बमोशजम भए गरेको मालननछे । 

(ग) बारबर्दिया नगरपालिकािे यस कायिहवलधमा आवश्यक संिोधन तथा थपघट र खारेजी गनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनसुचुी -1 

दफा 6 को उपदफा (झ) संग सम्बशन्धत 

महििा सामदुहयक स्वास््य स्वंयसेहवकािे पािना गने आचारसंहिता तथा प्रलतवद्धता 
(क) स्वयंसेहव भाविे समदुायको  स्वास््य अलधकार र पिुुँचिाई मिुमन्त्र मालन नैलतकता, ईमान्दारीता, र उच्च 

मनोविका साथ कायि गनेछु । 

(ख) आफ्नो लसप र ज्ञानको उपयलुि रुपमा सदपुयोग गरी हवलभन्न स्वास््यको कायििममा संिग्न भई समदुाय 
स्वास््य सेवाको प्रबद्धिन गनेछु । 

(ग) आफु सम्बद्ध स्वास््य आमा समिु प्रलत ईमान्दारी, जवाफदेहि तथा प्रलतबद्ध भई पणुि रुपमा कायि गनेछु । 

(घ) स्वयंसेवकको भावना र ममििाई कायिगत रुपमा उतारी समदुायको स्वास््य र भिाईको प्रवद्धिन गनेछु । 

(ङ) लसकेका ज्ञान र लसपको समशुचत प्रयोग गरी जनसमदुायिाई स्वास््य संस्था तथा गाउुँघर शलिलनक वाट 
स्वास््य सेवालिन उत्प्ररेरत गने तथा स्वास््य प्रवद्धिन गनि िगाउनछुे । 

(च) समदुायसुँगको ब्यबिारमा सधै लबनम्र रुपमा सियोगी िनुछुे । 

(छ) सेवाग्रािीको गोपलनयता कायम गनेछु । 

(ज) आशजित ज्ञान र लसपिाई सहि सदपुयोग गरी आमा शििकुो स्वास््य उत्थानमा आफ्नो ह्रदयदेशख नै िाग्नेछु 
। 

(झ) स्वास््य आमा समिुिाई सिशक्तकरण गनि तथा स्वास््य सेवा सदुृढगनि यथासलय कोलसस गनेछु । 

(ञ) महििा सामदुाहयक स्वास््य स्वयंसेहवका कोषको भावना र ममि अनसुार यसको र्दगोपना र प्रयोगमा सिभागी 
िनुेछु । 

(ट) समदुाय तथा ब्यशक्तको मान्यता र संस्कृलतिाई कदर गरी पक्षपात रहित सेवा र्दनेछु । 

(ठ) स्वास््य के्षत्रमा संचालित अलभयान कायििममा सहिय रुपिे सिभागी िनुछुे । 

(ड) महििा सामदुाहयक स्वास््य स्वयंसेहवकािे पािना गनुिपने लनलत, लनयम तथा संघ, प्रदेि र नगरपालिका 
अन्तगित संचालित कायििमिरुिाई प्राथलमकताका साथ सशम्पन्न गनेछु । 

(ढ) जात,लिङ्ग,धमि,भाषा, रङ्ग,उमेर,िारररर असक्षमता,राजनैलतक हवचारधारा तथा अन्य कुरािरुिे मेरो कायिमा बाधा 
पने छैन भलन लबश्वास र्दिाउनेछु । 

(ण) सेवा आधाररत कायििमिरु िदुा आफ्नो राजनैलतक हवश्वास वारे प्रचारप्रसार गने छैन । 

िस्ताक्षर िस्ताक्षर 

 
 

स्वास््य संस्था प्रमखु 

 
 

महििा स्वास््य स्वयंसेहवका 
 

लमलतः 20........ साि ...................... महिना .......... गते.......................... बार 

 

 



 

 

अनसुचुी -2 

दफा 9 को उपदफा (ख), (ग), (घ) संग सम्बशन्धत 

स्वयंसेहवकािे पाउन ेसेवा सहुवधा 
लस.नं. हियाकिाप बषि/महिना/पटक दर कैहफयत 

 

1 

 

स्वयंसेहवकाको सम्मान जनक लबदाई 
खचि (60 वषि उमेर परुा भई राशजनामा 
स्वीकृत भएकोका िकमा मात्र) 

   

1 पटक 

 

50,000/- 
 

एकमषु्ठ 

 

2 

 

मालसक आमा समिु बैठक संचािन, 
मालसक प्रलतवेदन तथा बैठक, मालसक 
खोप तथा गाउुँघर कलिलनक संचािन 
कायििमको िागी यातायात खचि 

 

प्रलत महिना 
 

1,000/- 
 

अधिवाहषिक 

 
                                                               

                                          आज्ञािे 

                                          मिेन्रजङ्ग िािी 
                                                     प्रमखु प्रिासहकय अलधकृत 

बारबर्दिया नगरपालिकाको कायाििय,जयनगर बर्दिया  


