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महिला स्वास््य स्वयंसेहवका (सेवा तथा सुहवधा) सम्बन्धी काययहवधध, २०७८
प्रस्तावनााः
सं हवधान प्रदत्त स्वास््य सम्बन्धी अधधकारलाई सबै नागररकले उपभोग गनय पाउने अवसरको धसर्यना

ुँ ा नं ६ मा स्वयं सेवाको अवधारणालाई हवकास गदै
गनय र्ारी भएको राहिय स्वास््य नीधत, २०७६ को बुद

महिला सामुदाहयक स्वास््य स्वयं सेहवकाको पररचालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तिबाट गनय धनदे शन गरे को

छ।उपमिानगरपाधलका क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर, शशशु मृत्युदर तथा बाल मृत्युदरमा आएको कमीमा महिला
सामुदाहयक स्वास््य स्वयंसेहवकािूकको सहरियय भमधमकालाई उ्च मम्या्कनन गदै समुदायमा सचेतना अधभवृहि
एवं स्वास््य सेवा प्रवािको लाधग महिला सामुदाहयक स्वास््य स्वयं सेहवकािरुलाई उत्प्रेररत गनयका लाधग थप
सेवा सुहवधा प्रदान गनय आवश्यक दे शिएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले

ददएको अधधकार प्रयोग गरी िे टौंडा उपमिानगरपाधलका नगरकाययपाधलकाले यो काययहवधध बनाई र्ारी गरे को
छ ।
परर्छे द-१
प्रारशम्भक
१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यो काययहवधधको नाम "महिला स्वास््य स्वयं सेहवका (सेवा तथा सुधबधा)
सम्बन्धी काययहवधध, २०७८” रिनेछ।

(२) यो काययहवधध िेटौंडा उपमिानगरपाधलका नगरकाययपाधलका बैठकले पाररत गरे पधछ लागम िुनेछ।
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२. पररभाषााः हवषय वा प्रसं गले अको अथय नलागेमा यस काययहवधधमा:

(क) "काययहवधध” भन्नाले "महिला स्वास््य स्वयंसेहवका (सेवा तथा सुधबधा) सम्बन्धी काययहवधध,
२०७८" सम्झनु पदयछ।
(ि) "छनौट" भन्नाले पहिलो पटक वा पमनाः तोहकएको प्रहरियया र धबधध पमरा गरर छनौट भएको योग्य
व्यशि सम्झनु पदयछ |
(ग) "धबदाई" भन्नाले महिला स्वास््य स्वयं सेहवकाको रुपमा स्वयंसेवी भावना एवं मयायदाका साथ
काम गरी सेवाबाट अलग भएको भन्ने सम्झनु पदयछ |

(घ) “स्वयंसेहवका” भन्नाले स्थानीय स्वास््य आमा सममिद्वारा छनौट गररएको, धनशित अवधधसम्म
स्वयं सेवक

भई

कायय

गनय

तत्पर

भएका, स्वास््य

तथा

र्नसङ्ख्या

मन्त्रालयद्वारा

धनधायररत

पाठ्यरियमलाई आधार मानी सम्बशन्धत प्रदे शले तयार गरे का पाठ्यरियम अनुसार ताधलम प्राप्त गरी
स्थानीय स्वास््य सं स्थाद्वारा प्रदान गररने हवधभन्न स्वास््य काययरियमिूकमा सियोग पुर्रयायउने स्वयं सेवी
महिलालाई र्नाउुँछ।साथै यस शब्दले आमा सममिबाट छनौट भई ताधलम धलन बाुँकी रिेका
स्वयं सेवी महिला समेतलाई सम्झनु पदयछ।
परर्छे द २
स्वयंसेहवका छनौट तथा धबदाई एवं सेवा रद्द सम्बन्धी व्यवस्था
३. स्वयंसेहवका छनौट: (१) स्वयं सेहवकाको छनौट सं घीय सरकारको स्वास््य तथा र्नसं ्या मन्त्रालयको
धनदे शशकाको दे िायको प्राबधान बमोशर्म िुनेछाः
(क) तोहकएको काययक्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरे को िुन ु पने,
(ि) कम्तीमा ५ बषय सेवा गनय ई्छु क रिे को प्रधतबिता गरे को िुनपु ने,
(ग) समार् सेवा गनय ई्छा भएको,
(घ) २५ बषय उमेर पमरा भई ४५ बषय ननाघेको,
(ङ) रार्नीधतमा नलागेको र कुनै पधन रार्नीधतक पदमा बिाल नरिे को,
(च) कुनै पधन लाभको पदमा बिाल नरिे को,
(छ) कम्तीमा SLC वा SEE उत्तीणय गरे को।
(२) लोपोन्मुि,आददबासी र दधलत वगयलाई प्राथधमकता ददईने।
४. स्वयंसेहवकाको धबदाई: (१) दफा ३ अनुसार छनौट र काययरत रिेका स्वयंसेहवकाको दे िायका अवस्थामा
सेवाबाट धबदाई िुनेछाः

(क) रार्ीनामा ददएमा,
(ि) ६० वषय उमेर पमरा भएमा,
2

(ग) स्वयंसेहवकाले आमा सममि समक्ष सेवा छाड्ने इ्छा र्ािेर गरी धबदाई धलएमा,
(घ) प्रत्येक पाुँच वषयमा आमा सममिबाट पमनाः छनौट नभएमा,
(ङ) रार्नैधतक एवं कुनै पधन सरकारी वा अन्य सघं सं स्थाको वैतधनक पदमा धनयुशि वा मनोनयन
धलएमा,
(च) तोहकएको भौगोधलक क्षेत्रमा घर ठे गाना रिी ९० प्रधतशत भन्दा कम अवधध वसोवास गरे को
अवस्था रिेमा।
५. स्वयंसेहवकाको सेवा रि गररने: (१) स्वयंसेहवकाको सेवा दे िायका अवस्थामा रि गररनेछाः
(क) स्वयंसेवी भावना तथा आचरण बमोशर्म कायय नगरे को पाईएमा,

(ि) भ्रष्टाचार, अनुशासनको उ्लङ्घन तथा नैधतक पतन दे शिने कायय गरे मा,
(ग) र्नप्रधतधनधध भई वा कमयचारीको रुपमा कहि कतै बाट दै धनक ज्यालादारी, करार र स्थायी
धनयुिी धलई सेवा सुहवधा वा तलब स्केलमा रिे को पाईएमा।

(२) उपदफा (१) मा र्ुनसुकै कुरा लेशिएको भएता पधन कुनै स्वयंसेहवकाले हवना समचना चार महिना सम्म
लगातार माधसक बैठकमा अनुपशस्थत भएमा स्वताः सेवा रि िुनेछ।
परर्छे द ३
सेवा सुहवधा सम्बन्धी व्यवस्था
६.सेवा तथा सुहवधााः (१) स्वयं सेहवकाले कुनै पधन हकधसमको तलब तथा अन्य सुधबधा दाबी गनय पाउने
छै न।सकभर सेवा सुधबधा बैंक माफयत उपलब्ध गराईनेछ |

(२) उपदफा (१) मा र्ुनसुकै कुरा लेशिएको भएता पधन स्वयंसेहवकाले माधसक रुपमा आमा सममिको
बैठक सञ्चालन, माधसक बैठकमा उपशस्थधत, िोप शललधनक तथा समुदायमा सियोग र्स्ता हरिययाकलापमा
उत्प्रेरणाको

लाधग

अनुसमची-१

अनुसारको

सेवा

सुहवधा

प्रदान

गररनेछ।नेपाल

सरकारबाट

धनशित

स्वयंसेहवकालाई पोशाक िचय उपलब्ध िुने र काययरत मध्ये उपलब्ध निुनक
े ो िकमा उपमिानगरपाधलकाले
पोशाक िचय उपलब्ध गराउने छ।

(३) उपदफा (२) मा र्ुनसुकै कुरा लेशिएको भएता पधन दफा ५ बमोशर्म सेवा रि भएको
अवस्थामा कुनै पधन प्रकारको सेवा सुहवधा उपलब्ध गराईने छै न।
परर्छे द ४
हवहवध
७.अन्य छु ट हवषय सम्बन्धीाः

यस काययहवधधमा उ्ले ि नभएका वा समावेस नभएका हवषयका सम्बन्धमा

िे टौंडा उपमिानगरपाधलका नगरकाययपाधलकाको धनणयय र प्रचधलत कानमन बमोशर्म िुनेछ ।
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८. संशोधन तथा िारे र्ी: िे टौंडा उपमिानगरपाधलका नगरकाययपाधलकाले यस काययहवधधमा आवश्यक सं शोधन
तथा िारे र्ी गनेछ।
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अनुसमची -१
दफा ६ (२) संग सम्बशन्धत
स्वयंसेहवकाले पाउने सुहवधा
धस.नं.

हरिययाकलाप

बषय / महिना / पटक
२० वषयभन्दा बढी अवधध
सेवा गरे का

१

स्वयं सेवा सम्मान धबदाई िचय

२० वषय भन्दा कम अवधध
सेवा गरे का

दर
रु ८५,०००।

प्रधत वषय रु ४,०००। का दरले

माधसक बैठक एवं िोप
२

काययरियम लगायतको लाधग

प्रधत महिना

रु १,२००।

प्रधत वषय

रु १०,०००।

प्रधत वषय/प्रधत पररवार

रु १,७५०।

प्रधत वषय

रु ३,५००।

यातायात िचय
३
४

बाहषयक चाड पवय िचय
काययरत महिला स्वास््य
स्वयंसेहवका धबमा सिायता
धनरन्तर ५ वषय स्वयं सेहवको
रुपमा सेवा गरी हवदाई भएका

५

स्वयंसेहवको िकमा ६० दे शि
७० वषय उमेर सम्मको लाधग
स्वास्थ हवमा बापत

प्रमुि प्रशासकीय अधधकृत
शशवरार् चौलागाई

िेटौंडा उपमिानगरपाधलका
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कैहफयत
एकमुष्ठ

