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जैमभनी नगयऩामरका भहहरा साभदुाहमक स्वास््म स्वमभ ्सेहवकाहरुको सेवा, सहुवधा 
सम्फन्धध  कामयहवमध, २०७९ 
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जैमभनी नगयऩामरका भहहरा साभदुाहमक स्वास््म स्वमभ ्सेहवकाहरुको सेवा, सहुवधा सम्फन्धध  
कामयहवमध, २०७९ 

कामयऩामरकाफाट स्वीकृत मभमत :  २०७९।०८।१६ 

प्रस्तावना    

सॊमफधान प्रदत्त स्वास््म सम्फधधी अमधकायहरुराई सफै नागरयकरे उऩबोग गनय ऩाउने अवसयको 
मसजयना गनय जायी बएको याहिम स्वास््म नीमत, २०७६ को फदुा नॊ. ६ भा स्वमभ ् सेवकको 
अवधायणाराई हवकास गदै भहहरा साभदुाहमक स्वास््म स्वमभ ्सेहवकाको ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन 
स्थानीम तहफाट गनय मनदेशन बएको य स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन , २०७४ को दपा १०२ को 
उऩदपा (२) भा बएको अमधकाय प्रमोग गयी सोही अनसुाय जैमभनी नगयऩामरका ऺेत्रभा भात ृभतृ्मदुय, 

न्शश ुभतृ्मदुय, तथा फार भतृ्मदुयभा आएको कभीभा भहहरा साभदुाहमक स्वास््म स्वमभ ् सेहवकाको 
सक्रीम बमूभकाराई उच्च भलु्माङकन गदै सभदुामभा सचेतना अमबफहृि एवॊ स्वास््म सेवा प्रफाहका 
रामग थऩ सेवा सहुवधा प्रदान गनय आफश्मक देन्िएकोरे जैमभनी नगयऩामरकाको कामयऩामरकाफाट      
"जैमभनी नगयऩामरका भहहरा साभदुाहमक स्वास््म स्वमभ ् सेहवका सेवा सहुवधा सम्फन्धध कामयहवमध, 
२०७९" तमाय ऩारयएको छ । 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायन्म्बक 
१. सन्ऺप्त नाभ: मो कामयहवमधको नाभ ''जैमभनी नगयऩामरका भहहरा साभदुाहमक स्वास््म स्वमभ ्

सेहवका सेवा, सहुवधा सम्फधधी कामयहवमध  २०७९ ''  यहेको छ । 

२. प्रायम्ब: मो कामयहवमध तरुुधत राग ुहनुेछ । 

३. ऩरयबाषा:  

क. ''कामयहवमध'' बन्नारे ''जैमभनी नगयऩामरका भहहरा साभदुाहमक स्वास््म स्वमभ ्सेहवका सेवा,  
सहुवधा सम्फधधी कामयहवमध, २०७९''  राई सम्झनऩुदयछ  । 

ि. ''नगयऩामरका'' बन्नारे जैमभनी नगयऩामरका राई  सम्झनऩुदयछ । 

ग. ''सेवा, सहुवधा'' बन्नारे नगयऩामरकाफाट हवमनमोन्जत फजेटको अमधनभा यहेय गबयवती य 
सतु्केयीको साथी स्वास््म स्वमभ ्सेहवका य स्वास््मकभॉ कामयक्रभ साथै सयुन्ऺत भाततृ्व य 
फार स्वास््मभा काभ गये फाऩत ऩाउने मातामात य सॊचाय सहुवधाराइय सम्झनऩुदयछ । 
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ऩरयच्छेद २ 

उद्दशे्म,  काभ कतयव्म य न्जम्भेवायी 
 

४. उद्दशे्म: 

४. १. भहहरा साभदुाहमक स्वास््म स्वमभ ्सेहवकाराई सेवाभा उत्प्ररेयत गनुय । 

४. २. नगयऩामरकाको गबयवती य सतु्केयीको साथी ऩोषण, भहहरा साभदुाहमक स्वास््म स्वमभ ्
सेहवका य स्वास््मकभॉ कामयक्रभका साथै, सयुन्ऺत भाततृ्व य फार स्वास््म कामयक्रभभा 
भहहरा साभदुाहमक स्वस््म स्वमभ ् सेवीका ऩरयचारन गयी मनधायरयत सभमभै रक्ष्म हामसर 
गनुय । 

४. ३. सनुौरा हजाय ददन मबत्रका आभा तथा फच्चाको स्वास््म ऺेत्रको प्रगमत प्राप्त गनुय । 

४. ४. सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम सयकायरे  सयुन्ऺत भाततृ्व य फार स्वास््मभा 
मनधायरयत गयेको स्वास््म प्रफियन सम्फधधी रऺ तथा उदे्दश्महरु हामसर गनुय । 

५. काभ, कतयब्म य न्जम्भेवायी् 
५.१. तोहकएको कामयऺ ेत्र मबत्रका सम्ऩणुय घयधयुीका गबयवती भहहरा, सतु्केयी भहहरा य सतु्केयी 

ऩमछ ४२ ददन मबत्रका सतु्केयीको साथै दईु फषय भमुनका फारफामरकाहरुको सॊख्माको रगत 
याख्न े। 

५.२. आफ्नो ऺेत्र मबत्रका गबयवती भहहरा याहिम प्रोटोकर अनसुाय ८ ऩटक स्वास््म सॊस्थाभा 
जाॉच गनय गएको समुनन्ितता गदै शतप्रमतशत गबयवतीहरुराई स्वास््म सॊस्थाभा सतु्केयी हनु 
प्रोत्साहन गने  । 

५.३. दईु वषय भमुनका फारफामरकाहरुको अमबबावकरे प्रतेक भहहना स्वास््मकभॉसॉग आफ्नो 
वारवामरकाको चेकजाॉच गयी फच्चाको फहृि उभेय अनसुाय बए नबएको य स्वास््म अवस्था 
दिक बए नबएको फाये समुनन्ितता गने । 

५.४. गबयवती य सतु्केयी ऩिात ्ऩोषण प्माकेज सहहत घयबेटभा जाने । 

५.५. भात ृतथा फार स्वास््म सेवा सभधवमनका रामग भोफाईर स्वास््म कामयक्रभभा आफि बई 
सेवा ददने । 

५.६. सम्वन्धधत स्वास््म सॊस्था, वडा कामायरम य नगयऩामरकाको भातहतभा यही सेवा गने । 

५.७. स्वास््म आभा सभूहको मनममभत फैिक सॊचारनभा प्रजनन ्उभेय सभूहका भहहरा य सनुौरो 
हजाय ददन मबत्रका गबयवतीहरु य सतु्केयी आभाहरुराई सहबागी गयाई मससॉग सम्वन्धधत 
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स्वास््म न्शऺा प्रफियनको कुनै एक हवषमभा छरपर गयाउने य भहहना बयी आपुरे 
सम्ऩादन गयेका कामयको प्रमतफेदन सम्वन्धधत स्वास््म सॊस्थाभा फझुाउने  । 

५.८. सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम सयकायको  सयुन्ऺत भाततृ्व य फार स्वास््म सेवा 
सम्वधधी सम्ऩूणय हक्रमाकराऩभा सहबागी बई सहमोग गने । 

५.९. आफ्नो सेवा ऺेत्र मबत्रका ऩरयवाय मनमोजनका उऩमकु्त जोडी ऩहहचान गयी ऩरयवाय 
मनमोजनका आधमुनक साधन प्रमोग गयाउन प्रोत्साहान गने । 

 

 

 

ऩरयच्छेद ३ 
सेवा, सहुवधा य बकु्तानी प्रकृमा 

६. सेवा, सहुवधा 

६.१. भहहरा साभदुाहमक स्वास््म स्वमभ ्सेहवकाको कुनै भामसक ऩारयश्रमभक हनुे छैन । सम्बव 
बए सम्भ अधम सेवा,  सहुवधा फैक भापय त उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

६.२. दपा ५ फभोन्जभको काभ, कतयब्म य न्जम्भेफायी इभाधदायी साथ ऩणुय रुऩभा ऩयुा गयी  
नगयऩामरकाराई आभा सयुऺा कामयक्रभको रक्ष्म प्रामप्तको रामग सहमोग गये फाऩत 
उत्प्रयेणाका रामग भहहरा साभदुाहमक स्वास््म स्वमभ ्सेहवकाराई अनसुचुी -१ फभोन्जभको 
सेवा सहुवधा प्रदान गरयनेछ । 

६.३. तय याजनैतीक एवॊ कुनै ऩमन सयकायी वा अधम सॊघ सॊस्थाको वैतमनक ऩदभा मनमकु्ती वा 
भनोनमन मरएभा मस कामयहवमध फभोन्जभको कामय वा सेवा सहुवधाभा भा सभावेश गरयने 
छैन । 

६.४. मो कामयहवमधरे सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकाय फाट उऩरब्ध गयाउने सेवा सहुवधाराई 
उऩबोगभा फाधा ऩयुाउने छैन। 

 

७. बकु्तानी प्रहक्रमा  

७.१. यकभ बकु्तानीका आधायहरु तऩन्शर फभोन्जभ यहने छन ्। 

७.१.१. सयुन्ऺत भाततृ्व य फार स्वास््म कामयक्रभको सॊचाय िचय यकभ य प्रमतभहहना स्वास््म 
सॊस्थाभा प्रमतवेदन गदायको मातामात िचय यकभ उऩन्स्थमतको आधायभा आमथयक फषयको 
अधतभा एकभषु्ट फैंक भापय त बकु्तानी गरयनेछ । 
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७.१.२. ऩारयवारयक स्वास््म हवभाभा सहमोगका रामग भहहरा साभदुाहमक स्वास््म स्वमभ ्
सेहवकारे प्रमत ऩरयवाय ५ जनाका रामग रु. ३५००।– (अऺरुऩी तीन हजाय ऩाॉच सम 
भात्र) याहिम हवभा कामयक्रभभा आफि हदुाॉ ऩैसा मतयेको यमसद य मफभा ऩोमरसीको  
आधायभा रु. १७५०।- (अऺरुऩी एक हजाय सात सम ऩचास) फैंक भापय त बकु्तानी 
गरयनेछ । 

 

ऩरयच्छेद ४ 
हवहवध 

८. थऩघट य हेयपेय  

८.१. नगयऩामरकाको आफश्मकता य औन्चत्म अनसुाय जैमभनी नगयऩारीकारे मस कामयहवमधराई 
आवश्मक थऩघट य हेयपेय गनय सक्नेछ । 

९.  फाधा अडकाउ पुकाउ 

९.१. मो कामयहवमध कामायधवमनको क्रभभा कुनै वाधा आई ऩयेभा नगयकामयऩामरकाको मनणयम 
फभोन्जभ हनुेछ । 
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अनसुचुी १ 

( दपा ६.२ सॉग सम्फन्धधत ) 

भहहरा साभदुाहमक स्वास््म स्वमभ ्सेवीकारे ऩाउन ेसहुवधा 
 

मस 
न 

हक्रमाकराऩ फषय / 
भहहना 

दय कैहपमत 

१ आभा सयुऺा तथा फार स्वास््म कामयक्रभको 
स्वास््म सॊस्थाभा भामसक प्रमतवेदन ऩेश गये 
फाऩत मातामात िचय 

प्रमतभहहना ४००।- 
 

२ भात ृतथा  फार स्वास््म सेवा सभधवमनका रामग   
भोफाईर  स्वास््म कामयक्रभभा सहमोग फाऩत 
सॊचाय िचय 

प्रमतभहहना १००।- 
 

३ गबयवती य सतु्केयी ऩिात ् ऩोषण प्माकेज सहहत 
घयबेट रगामत स्वास््मका हवमबन्न कामयक्रभभा 
सहमोग गये फाऩत ऩारयवारयक स्वास््म हवभाभा 
सहमोग 

प्रमतफषय १७५०।- स्वास््म हवभा 
कामयक्रभभा 
सहमोग 

 


