
                                               

                              सुनछहरी गाउँपालिका रोल्पा 
 

                                          प्रमालिकरि : २०७८।०७।१६ 
                                                                             

 

 
सुनछहरी गाउँपालिका 

“सुनछहरी गाउँपालिकाको मलहिा स्वास््य स्वयंसेलवका पररचािन सम्बलधि काययलवलि 

२०७८” 

प्रस्तावना : 

नेपालको स्वास््य के्षत्रमा ववगत दवेि नै महत्वपूर्ण योगदान पयुाणउद ैआएको मवहला स्वास््य स्वयं सेववकाहरुलाई 

परिचालन गद ैस्वास््य सेवालाई थप प्रभावकािी रुपमा कायणन्वयन गनण वान्छवनय दवेिएकाले सनुछहिी गाउँपावलका 

स्वास््य ऐन -२०७८ दफ ४७ को उपदफा २ वमोविम मवहला स्वास््य स्वयंसेववका परिचालन सम्ववन्ि कायणवववि 

तयाि पारिएको छ । 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ : 

(१)  यस कायणववविको नाम सनुछहिी गाउँपावलकाको मवहला स्वास््य स्वयंसेववका परिचालन सम्बवन्ि 

कायणवववि २०७८ िहने छ । 

(२)  यो कायणवववि स्थावनय िािपत्रमा प्रकाशन भएको वमवत दवेि लाग ुहुनेछ । 

२. पररभाषा :  

ववषय ि प्रसङ्गले अको अथण नलागमेा यस कायणववविमा : 

(क) “गाउँपावलका” भन्नाले सनुछहिी गाउँपावलकालाई सम्झन ुपछण । 



(ि) “कायणवववि” भन्नाले सनुछहिी मवहला स्वास््य स्वयंसेववका परिचालन सम्ववन्ि कायणवववि २०७८       

       सम्झन ुपछण । 

(ग)     “कायणपावलका” भन्नाले सनुछहिी गाउँ कायणपावलकालाई सम्झन ुपछण । 

(घ)     “मवहला स्वास््य स्वयंसेववका” भन्नाले सनुछहिी गाउँपावलका वभत्र िहकेा वनयमानसुाि छनोट भएका   

    मवहला स्वास्थउ स्वयंसेववका सम्झन ुपछण । 

(ङ)    “ स्वास््य संस्था” भन्नाले यस गाउँपावलका वभत्र संचालन िहकेा स्वास्थय चौकी तथा आिािभतु  

    स्वास््य केन्र सम्झन ुपछण । 

(च)     “स्वास््य शािा” भन्नाले सनुछहिी गाउँपावलकामा िहकेा स्वास््य शािा सम्झन ुपछण । 

(छ)     “स्वयंसेववका छनोट सवमवत भन्नाले वनयमानसुाि गठन भएको मवहला स्वास््य स्वयंसेववका छनोट  

    सवमवतलाई सम्झन ुपछण । 

(ि)   “ पावलका प्रमिु” भन्नाले सनुछहिी गाउँकायणपावलकाको पावलका प्रमिुलाई सम्झन ुपछण । 

(झ)   “प्रमिु प्रशासवकय अविकृत भन्नाले सनुछहिी गाउँपावलकाको प्रमिु प्रशासवकय अविकृतलाई  

  सम्झन ुपछण । 

(ञ)  “सेवा सवुविा” भन्नाले संघ , प्रदशे ि यस गाउँपावलकाबाट स्वीकृत भई मवहला स्वास््य    

 स्वयंसेववकालाई प्रदान गने सेवा सवुविा सम्झन ुपछण । 

३. उदे्दश्य : 

(क) मवहला स्वास््य स्वयंसेववकालाई सेवामा उत्प्रेर्ा िगाउँने । 

(ि) गाउँपावलकाको स्वास््य सम्बवन्ि कायणक्रमहरुमा मवहला स्वास््य स्वयंसेववकालाई परिचालन गिी  
      वनिाणरित समयम ैलक्ष्य हावसल गने । 

(ग)     वनयवमत स्वास््य क्षेत्रको प्रगवत प्रप्त गने । 

(घ)    संघय, प्रादवेशक तथा गाउँपावलकाले वनिाणिर् गिेको स्वास््य प्रवणद्धन सम्बवन्ि लक्ष्य तथा उद्दशे्य    
  हावसल गनण । 

४. स्वास््य आमा समुह गठन तथा कायय लववरि सम्बलधि : 

आमा समहू गठन तथा छनोट गने दहेायका आिािहरु वनिाणिर् गिेको छ । 

(क) आमा समहू गठनका लावग एउतै टोलका कम्तीमा २५ िनाको ( वववावहत मवहला, गभणववत,       
     बच्चाका आमा, सासहुरु ) सहभावग भएको समहु हुनपुने छ । 

(ि) पवहले दवेि नै गठन भई संचालनमा िहकेा आमा समहूहरुलाई वनयम ४ (क) अनरुुप हुने गिी  
     पनुणगठन गनण सवकनेछ । 

(ग)     सहभावगहरु मध्यबाट सवण सम्मत रुपमा एक िना अध्यक्ष, अन्य सहभावगहरु सदस्य िहने छन । आमा    



    समहूको सदस्य सवचवको काम मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाले गनेछन । 

५. मलहिा स्वयं सेलवका छनौट : 

मवहला स्वास््य स्वयंसेववका छनौट हुनका लावग दहेाय वमोविमको मापदण्ड हुन ुपनेछ  

१. मवहला स्वास््य स्वयंसेववका को रुपमा कायण गने मवहला सम्बवन्ित वडा ि टोलको स्थावनय वावसन्दा ि 

आमा समहूको सदस्य हुन ुपनेछ । 
२. वनशलु्क रुपमा ( स्वयंसेवकको रुपमा ) काम गनण ईच्छुक हुन ुपनेछ । 
३. उमिे २५ वषण पिुा गिी ४५ वषण ननाघकेो वववावहत मवहला हुनु पनेछ । 
४. कवम्तमा ८ कक्षा पास हुन ुपनेछ । 
५. तोवकएको ढाँचामा वनवदेन वलई सम्बवन्ित आमा समहूबाट छनौट भई स्वास््य संस्था ि वडाको 

वसफारिस भएको हुन ुपनेछ । 
६. वनबेदक एक भन्दा िेिै भएमा सम्बवन्ित वडाको स्वास््य संस्था प्रमिु वा प्रवतवनविको िोहबिमा 

सेवाके्षत्र वभत्रका आमा समहू मध्यका अविकतम सदस्यहरुले छानेको मवहला मवहला स्वास््य 

स्वयंसेववका चयन गनण सवकनेछ । 
७. फौिदािी अवभयोगमा कसिुदाि नभएको हुन ुपनेछ । 
८. मानवसक सन्तलुन वठक भएको हुन ुपनेछ । 
९. परिवािको मन्ििुी भएको हुन ुपनेछ । 
१०.  सिकािी तथा गिैसिकािी संस्थाको कमणचािी नभएको हुन ुपनेछ । 

 नोट : यस कायणवववि प्रािम्भ हुदाका वित कुनै मवहला स्वास््य स्वयंसेववका वनयम ५ को उपवनयम १० वमोविम 

भएको पाईएमा कायणवववि प्रािम्भ भएको वमवतले ३ मवहना वभत्र स्ववच्छक अवकासमा िानपुनेछ अन्यथा सेवा अववि 

समाप्त भएको मावननेछ ।) 
   ६ . काम कतयव्य र लिम्मेवारी : 

१. तोवकएको कायण के्षत्र वभत्रका सम्परु्ण घिििुी, उमिे समहुको िनसंख्या, प्रिनन उमिेका मवहलाहरुको संख्या 

लगाएत सम्परु्ण िनसंख्याको लगत िाख्नपुनेछ । 

२. सम्बवन्ित स्वास््य संस्था, वडा ि गाउँपावलकाको मातहतमा िवह सेवा गनुणपने । 

३. नेपाल सिकािले तोकेको सम्परु्ण स्वास््य सम्ववन्ि वक्रयाकलापमा सहभावग भई सहयोग गने । 

४. गाउँघि वललवनक, िोप वललवनक तथा िावरिय अवभयानहरुमा सहभावग भई सहयोग गने । 

५. हिेक मवहनाको अन्त्यमा आफूले गिेका वक्रयाकलापहरुको प्रवतवदेन सम्ववन्ित स्वास््य संस्थामा पेश 

गनुणपनेछ । 

६. नेपाल सिकािले स्थावनय स्तिमा प्रदान गने स्वास््य सेवा ( िस्तै : गभणववतलाई आईिन चलकी ववतिर्, 

अस्थायी परिवाि वनयोिनका सािनहरु ववतिर्, सामान्य रुघािोकीको घिेल ुउपचाि सि सल्लाह तथा प्रेषर्, 

झाडापिालाको उपचाि, पिामशण तथा प्रेषर्) हरुलाई वनिन्ति रुपमा रुपमा सहभावग भई सेवा वदनपुनेछ । 



७. मवहला स्वास््य स्वयंसेववकालाई पायक पने गाउँ टोल ि आवश्यकता िताउन बािा पने छैन । 

८. गाउँकायणपावलकाले घिििुी, िनसंख्या, गाउँ ि टोल एवकन गरि मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाको संख्या ि 

कायणक्षेत्र तोलन सलनेछ । 

९. मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाको आचािसंवहता अनसुचुी १ वमोविम हुनेछ । 
७ . सेवा सलुविा:  

१. मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरुको कुनै मावसक पारिश्रवमक हुने छैन । 

२. नेपाल सिकािले प्रदान गिेको पोशाक सवुविा उपलब्ि गिाईनेछ । 

३. सेवा उमिे पवुग वा स्ववच्छक वबदाई हुदा मवहला स्वास््य स्वयंसेववकालाई तोके बमोविमको प्रोत्साहन 

सवुविा उपलब्ि गिाइनेछ । 

४. स्वास््य सेवालाई प्रभावकािी वनाउन गाउँपावलकाको वस्वकृवत वलई कुनै संघ संस्थाले मवहला स्वास््य 

स्वयंसेववकालाई प्रोत्सावहत गनण तथा स्वास््य सम्बवन्ि काममा लगाउन सलनेछ । 
८. सेवा उमेरको व्यवस्था : 

  १.  मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाको सेवा उमिे ६० वषण हुनेछ । 
 २. स्ववेच्छक वबदाई : 

 कुनै मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाले कुनै पवन कािर्ले सेवा गनण नसलने भएमा आवश्यक कािर् िलुाई 

सम्बवन्ित आमा समहूमा िाविनामा पेश गनुणपनेछ । 

 आमा समहूको वसफारिसमा गाउँपावलकाको स्वास््य शािाले िाविनामा स्वीकृत गिेपवछ सेवा मकु्त भएको 

मावननछे । 
३. सेवा मुक्त हुने अवस्था : 

 नेपाल सिकािले गिैकाननुी मानेको कायणमा संलग्न भएमा । 

 मानवसक सन्तलुन गमुाएमा । 

 फौिदािी अवभयोगमा कसिुदाि ठहरिएमा । 

 बसाईसिाई गिी अको स्थानमा गएमा । 

 कामकाि सन्तोषिनक नभएको भवन आमा समहूको वनर्णय ि माग बमोविम सेवा सन्तोषिनक नभएको 

ठहरिएमा । 

 

 
९. थपघट र हेरफेर : 

गाउँपावलकाको आवश्यकता, प्राथवमकता एव ंसन्दभण समतेलई मध्य निि गिी सनुछहिी गाउँपावलकाले यस 

कायणववविमा आवश्यक थपघट तथा हिेफेि गनण सलनेछ । 



१० . बािा अड्काय फुकाउ : 

यो कायणवववि कायणन्वयका क्रममा कुनै बािा आई पिेमा गाउँकायणपावलकाको वनर्णय बमोविम हुनेछ  
११ बचाउ तथा खारेिी : 

(क) यस कायणववविमा व्यवस्था भएका कुिाहरु, स्थावनय सिकाि संचालन ऐन २०७४ सँग बावझएको हद   
           सम्म स्वत : अमान्य हुनेछ । 

(ि) यो कायणवववि लाग ुहुन ुभन्दा पवहले सनुछहिी गाउँपावलका अन्तगणत संचावलत कायणक्रम यसै  
           कायणवववि बमोविम भए गिेको मावननेछ । 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 



अनुसूलच १ 
मलहिा स्वास््य स्वयंसेलवकािे पािन गनुयपने आचारसंलहता तथा प्रलतबद्धता 

१. स्वयंसेववका भावले समदुायको अविकाि पँहुचलाई मलुमन्त्र मानी नैवतकता, ईमान्दारिता ि उच्च मनोबलका साथ 

कायण गनेछु । 

२. आफ्नो वसप ि ज्ञानको उपयकू्त रुपमा सदपुयोग गिी वववभन्न स्वास््य कायणक्रममा संलग्न भई समदुायमा स्वास््य सेवाको 

प्रवद्धणन गनेछु । 

३. आफु सम्बद्ध स्वास््य आमा समहू प्रवत इमान्दािी, िवाफदहेी तथा प्रवतबद्ध भई परु्ण रुपमा कायण गनेछु । 

४. स्वयंसेवकको भावना ि ममणलाई कायणगत रुफमा उतािी समदुायको स्वास््य ि भलाईको प्रबद्धणन गनेछु । 

५. वसकेका ज्ञान ि वसपको समूवचत प्रयोग गिी िनसमदुायलाई स्वास््य संस्था तथा गाउँघि वललवनकबाट स्वास््य सेवा 

वलन उत्पे्ररित गने तथा स्वास््य प्रवद्धणन गनण लगाउनेछु । 

६. समदुायको व्यवहािमा सिै ववनम्र रुपमा सहयोगी हुनेछु । 

७. सेवाग्राहीको गोपवनयता कायम िाख्नेछु । 

८. आविणत ज्ञान ि वसपलाई सही सदपुयोग गिी आमा वशशकुो स्वास््य उत्थानमा आफ्नो ह्रदयदवेि नै लैिानेछु  

९. स्वास््य आमा समहूलाई सशवक्तकिर् गनण तथा स्वास््य सेवा सदुृढ गनण यथासलय कोवसस गनेछु । 
१० मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववका कोष को भावना ि ममण अनसुाि यसको वदगोपन ि प्रयोगमा सहभागी हुनेछु । 
११ समदुाय तथा व्यवक्तको मान्यता ि संस्कृवतलाई कदि गिी पक्षपात िवहत सेवा वदनेछु । 
१२ स्वास््य क्षेत्रमा संचावलत अवभयान कायणक्रम मा सवक्रय रुपले सहभावग हुनेछु । 
१३ मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाले पालना गनुणपने नीवत, वनयम तथा संघ प्रदशे ि गाउँपावलका अन्तगणत 

संचावलत कायणक्रमहरुलाई प्राथवमकताको साथ सम्पन्न गनेछु । 
१४ िात वलङ्ग भाषा िंग उमेि शारिरिक असक्षमता िािनैवतक ववचाििािा तथा अन्य कुिाहरुले मेिो कायणमा बािा पने 

छैन भवन ववश्वास वदलाउनेछु । 
१५ सेवामा आिारित कायणक्रमहरु हुदंा आफ्नो िािनैवतक ववश्वास बािे प्रचािप्रसाि गने छैन । 

                हस्ताक्षि                           हस्ताक्षि 

 
                     स्वास््य केन्र 
                       प्रमिु 

          
             मवहला स्वास््य स्वयंसेववका 

 
                  वमवत २०......साल..................मवहना..........गते..........बाि 

 

                                                                                                                         

 


