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प्रदेश विकास स्वयंसेिक परिचालन काययविवि, २०७५ 
प्रस्तावनााः 

प्रदेश ववकासमा स्वयम् सेवाको भावनालाई प्रवर्द्वन गदै वववभन्न ववषयमा दक्षता तथा अनुभवप्राप्त प्रदेश वभत्रको जनशक्तिलाई वनवावह 

भत्ता वलई वा नवलई स्वताःसू्फतवरुपमा प्रदेशको ववकाससँग सम्बक्तित वववभन्न कायवमा सरिक हुने वाताविण सृजना गनव वान्छनीय भएकोले 

गण्डकी प्रदेश सिकाि (मक्तिपरिषद् ) बाट स्वीकृत भईयो कायववववि जािी गरिएकोछ ।  

परिचे्छद–१ 

प्रािम्भिक 

1. संविप्त नाम ि प्राििः (१) यस कायवववविको नाम “प्रदेश ववकास स्वयंसेवक परिचालन कायववववि, २०७५” िहेको छ । 

(२) यो कायववववि गण्डकी प्रदेश मक्तिपरिषद् बाट स्वीकृत भएको वमवतदेक्ति लागू हुनेछ । 

(३) यो कायववववि कायावन्वयनको के्षत्र गण्डकी प्रदेश मात्र हुनेछ । 

2. परिभाषाः (१) ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस कायवववविमााः- 

(क) “अप्राववविक सहयोग” भन्नाले दफा ४ को उपदफा (१) को िण्ड (ि) मा उले्लक्तित सेवाका के्षत्रमा स्वयंसेवकहरुबाट प्रदान 

गरिने सहयोगलाईसम्झनु पछव  । 

(ि) “कायवकािी सवमवत” भन्नालेस्वयंसेवक सेवाको कायवक्रम सञ्चालन तथा कायावन्वयन सम्बिी वनणवयहरू गनव गवित सवमवतलाई 

सम्झनु पछव  । 

(ग)  “कायववववि” भन्नाले "प्रदेश ववकास स्वयंसेवक परिचालन कायववववि, २०७५ "लाई  

सम्झनु पछव  । 

(घ) “वनदेशक सवमवत” भन्नालेदफा ४ बमोवजम गवित सवमवतलाई सम्झनु पछव  । 

(ङ) “प्राववविक स्वयंसेवक” भन्नाले युवा तथा िेलकुद मिालयर्द्ािा परिचावलत प्राववविक के्षत्रका स्वयंसेवकहरूलाई सम्झनु पछव  

। 

(च) “प्राववविक सहयोग” भन्नाले दफा ४ को उपदफा (१) को िण्ड (क) मा उले्लक्तित सेवाका के्षत्रमा स्वयंसेवकहरुबाट प्रदान 

गरिने सहयोगलाई सम्झनु पछव  । 

(छ) "मिालय" भन्नाले युवा तथा िेलकुद मिालयलाई सम्झनु पछव  । 

(ज) “शैवक्षक वनकाय” भन्नाले प्राववविक वा अप्राववविक शैवक्षक ज्ञान तथा सीप प्रदान गने ववद्यालय, वशक्षालय, अध्ययन संस्थान, 

क्याम्पस तथा ववश्व ववद्यालयलाई सम्झनु पछव  । 

(झ) “संघ–संस्था” भन्नाले प्रचवलत कानून बमोवजम सम्बक्तित वनकायमा दताव भएको संगवित संस्थालाई सम्झनु पछव  । 

(ञ) “स्थानीय तह” भन्नाले नेपालको संवविान बमोवजम गवित वजल्ला समन्वय सवमवत, गाउँपावलका, नगिपावलका तथा 

महानगिपावलकालाई सम्झनु पछव  । 

(ट) “स्वयंसेवक” भन्नाले स्वताःसू्फतव रुपमा सुवविा वलई वा नवलई स्वयंसेवी वक्रयाकलापमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई जनाउँछ । यस 

शब्दले यस कायववववि अनुरुप परिचालन हुने स्वयंसेवकलाई सम्झनु पछव  । 

(ि)  “स्वयंसेवा” भन्नाले समाजमा पिम्पिागत रुपमा ववद्यमान िहेको तथा व्यावसावयक ि संगवित रुपले सञ्चालन भैिहेका 

स्वयंसेवी वक्रयाकलापहरूलाई सम्झनु पछव  । 

(ड) “साववजवनक सेवा” भन्नाले नेपाल सिकािबाट साववजवनक सेवा भनी तोवकएका ि साववजवनक रुपमा उपभोग गने गिी व्यवस्था 

गिेका सेवाहरूलाई सम्झनु पछव  । 
 

परिचे्छद–२ 

स्वयंसेिक परिचालनको उदे्दश्य तथा िेत्र 
 

3. स्वयंसेिक परिचालनका उदे्दश्यहरू: यस कायववववि अन्तगवत स्वयंसेवक परिचालनका उदे्धश्यहरु देहाय बमोवजमका छन्:- 

(क) प्रदेशको समग्र ववकासको लावग समुदाय स्तिमा स्वयंसेवी भावनाको ववकास तथा प्रवद्धवन गने, 

(ि) प्रदेश सिकाि अन्तगवत हुने साववजवनक सेवा प्रवाह कायवमा सहजीकिण गने,  

(ग) प्रदेशमा िहेको दक्ष जनशक्तिलाई अल्प समयको लावग िोजगािीको अवसि उपलब्ध गिाउने, 

४. स्वयंसेिा परिचालनका विषयगत िेत्रः  

(१) यस कायववववि अन्तगवत देहायको ववषयगत के्षत्रको सेवामा स्वयंसेवक परिचालन गनव सवकने छाः- 

 (क) प्राववविक सेवााः 

  (१) स्वास्थ्य तथा सिसफाई, 

  (२) कृवष तथा पशु सेवा, 

  (३) वन, कृवष-वन ि गैि काष्ठ तथा जवडवुटी, 

  (४) इविवनयरिङ्ग, 

  (५) कम्यूटि, 

  (६) वाताविण, 

(७) वनदेशक सवमवतले वनणवय गिेबमोवजमको अन्य सेवा । 
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 (ि) अप्राववविक सेवााः 

  (१) सामुदावयक वशक्षा, 

  (२) सामुदावयक सचेतना अवभवृक्तद्ध, 

  (३) लवक्षत वगव उत्थान, 

  (४) वनदेशक सवमवतले वनणवय गिेबमोवजमको अन्य सेवा । 

५. स्वयंसेिा परिचालन हुने वनकाय तथा संघससथाः यस कायववववि बमोवजम स्वयंसेवकको परिचालन देहायका वनकाय वा 

संघसंस्थाको काममा सहयोग पुगे्न गिी हुने छ । 

(क) संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहका सिकािी सेवा प्रदायक वनकायहरू, 

(ि) सहकािी तथा सामुदावयक संघ–संस्थाहरू, 

(ग) सिकािी शैवक्षक सँस्थाहरू, 

६. स्वयंसेिक परिचालनका आिािःयस कायववववि बमोवजम स्वयंसेवक परिचालन गदाव देहायका आिािमा गनुवपनेछाः-  

(क) प्रदेश सिकािको मौजुदा संगिनात्मक संिचनाबाट भइिहेको सेवा प्रवाह अपयावप्त भएको वा सेवा पुर् याउन नसवकएको 

ववषयगत के्षत्रमा जनतालाई साववजवनक सेवा पुर् याउने कायवमा सहजीकिण हुने, 

(ि) सिकािी वनकायवा समुदायर्द्ािा सामावजक वहतको लावग सञ्चावलत सामुदावयक सेवा कायवक्रमहरूमा प्राववविक सहयोग 

पुगे्न, 

(ग) भौगोवलक ववकटताको आिािमा अनुसूची १ मा उले्लि भए बमोवजमको वजल्लागत वगीकिण बमोवजमको प्राथवमकता 

वदइने, 

(घ) प्रदेश ववकास स्वयंसेवकमा सहकायव गनव इचु्छक दफा ५ बमोवजमका वनकाय तथा संघ÷संस्थाहरुको मागको आिािमा 

स्वयंसेवक परिचालन हुने । 

७.स्वयंसेिक परिचालन हुने वनकाय तथा संघसंसथाको विमे्मिाि ः यस कायववववि बमोवजम परिचावलत हुने स्वयंसेवकको सम्बिमा 

सम्बक्तित वनकाय तथा संघसंस्थाको वजमे्मवािी देहाय बमोवजम हुने छाः 

(क) िवटई आएका स्वयंसेवकलाई यस कायववववि बमोवजमको वजमे्मवािी वदई काममा लगाउने, 

(ि) स्वयंसेवकहरूको सुपरिवेक्षण तथा कायव सम्पादनको मूल्याङ्कन गने, 

(ग) यस कायववववि बमोवजम स्वयंसेवकहरूले पाउने सेवा सुवविाहरू समयमै उपलब्ध गिाउने, 

(घ) स्वयंसेवकहरूलाई वृवत्त ववकास, क्षमता ववकास ि व्यक्तित्व ववकास सम्बिी स्थानीय स्तिमा उपलब्ध अवसिहरूमा 

सहभागी गिाउने, 

(ङ) स्वयंसेवकहरूका पीिमकाव तथा गुनासोहरुको यथोवचतरुपमा सम्बोिन गने । 
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परिचे्छद–३ 

संसथागत व्यिसथा 
८. वनदेशक सवमवतको गठन: (१) यस कायववववि बमोवजम स्वयंसेवक परिचालन सम्बिमा नीवतगत मागवदशवन गनव 

देहायबमोवजमको वनदेशक सवमवत िहने छाः 

(क) मिी, युवा तथा िेलकुद मिालय    अध्यक्ष 

(ि) उपाध्यक्ष, प्रदेशनीवत तथा योजना आयोग   सदस्य 

(ग) सवचव, अथव मिालय  सदस्य 

(घ) सवचव, मूख्यमिी तथा मिीपरिषद्को कायावलय  सदस्य  

(ङ) सवचव, युवा तथा िेलकुद मिालय    सदस्य-सवचव  

(२) उपदफा (१) बमोवजम गवित वनदेशक सवमवतको वैिकमा अन्य मिालय तथा वनकायका प्रवतवनवि तथा ववशेषज्ञहरुलाई 

आवश्यकता अनुसाि आमिण गनव सवकनेछ । 

(३) वनदेशक सवमवतको वैिकको सञ्चालन ि व्यवस्थापन देहायबमोवजम हुनेछाः 

(क) अध्यक्षको वनदेशनमा सदस्य–सवचवले सवमवतको बैिक बोलाउनेछ । 

(ि) वनदेशक सवमवतको वैिक आवश्यकता अनुसाि बसे्नछ । 

(ग) वनदेशक सवमवतले आफ्नोबैिकसञ्चालन ि वनणवय सम्बिीअन्य कायववववि आफै तय गनेछ । 

९. वनदेशक सवमवतको काम, कतयव्य ि अविकािः वनदेशक सवमवतको काम, कतवव्य ि अविकाि देहायबमोवजम हुनेछाः 

(क) स्वयंसेवा सम्बिी प्रदेश सिकािले तजुवमा गनुवपने नीवत वसफारिस गने,  

(ि) स्वयंसेवकहरूको दिबन्दी ि स्वयंसेवकलाई वदइने सुवविाको आवविक पुनिाबलोकन गने, 

(ग) स्वयंसेवक परिचालनका लावग आवश्यक पने श्रोत व्यवस्थाको लावग समन्वय गने, 

(घ) कायवकािी सवमवतलाई आवश्यक वनदेशन वदने । 

१०. काययकाि  सवमवतको गठनः(१) स्वयंसेवक सेवाको कायवक्रम सञ्चालनमा व्यवस्थापकीय वनदेशन एवम् वनणवय गनव देहाय 

बमोवजमको कायवकािी सवमवत िहने छ । 

(क) सवचव, युवा तथा िेलकुद मिालय      अध्यक्ष 

(ि) उप÷सवचव, प्रदेश योजना तथा नीवत आयोग     सदस्य 

(ग) उपसवचव, युवा तथा िेलकुद मिालय (प्रशासन तथा योजना महाशािा) सदस्यसवचव  

(२) उपदफा (१) बमोवजमको कायवकािी सवमवतको वैिकमा सम्बक्तित ववषयगत मिालयका प्रवतवनवि तथा ववषयगत   

ववशेषज्ञहरुलाई आवश्यकता अनुसाि आमिण गनव सवकनेछ । 

(३) कायवकािी सवमवतको वैिकको सञ्चालन ि व्यवस्थापन देहाय बमोवजम हुनेछाः 

(क) अध्यक्षको वनदेशनमा सदस्य–सवचवले सवमवतको वैिक बोलाउने छ, 

(ि) कायवकािी सवमवतको वैिक आवश्यकता अनुसाि बसे्नछ, 

(ग) कायवकािी सवमवतले आफ्नो बैिक सञ्चालन ि वनणवय सम्बिी अन्य कायववववि आफै तय गनेछ । 

११. काययकाि  सवमवतको काम, कतयव्य ि अविकािः कायवकािी सवमवतको काम, कतवव्य ि अविकाि देहाय बमोवजम हुनेछाः 

(क) स्वयंसेवक परिचालनको ढाँचा तयाि गने, 

(ि) स्वयंसेवक परिचालन हुने वनकाय तथा कायावलयबाट माग संकलन ि सूचीकिण गने, गिाउने, 

(ग) सम्बक्तित वजल्लामा दफा ४ बमोवजमको ववषयगत के्षत्रमा परिचालन हुने स्वयंसेवकहरुको पद तथा संख्या प्रस्ताव गिी 

वनदेशक सवमवतबाट स्वीकृत गिाउने, 

(घ) स्वयंसेवक सूचीकिण, छनौट तथा भनाव सम्बिी योजना तजुवमा गने, 

(ङ) छनौट सवमवतको वसफारिस बमोवजम स्वयंसेवक वनयुक्तिको छनौट सूची स्वीकृत गने, 

(च) स्वयंसेवकको म्याद थप सम्बिी वनणवय गने, 

(छ) स्वयंसेवकलाई वदइने पुिस्काि ि सम्मानको ववषयमा आवश्यक वनणवय गने, 

(ज) स्वयंसेवक परिचालन सम्बिमा अन्य आवश्यक वनणवयहरु गने । 

१२. स्वयंसेिक सेिाको कायय सञ्चालनः (१) स्वयंसेवक सेवाको सञ्चचालन सम्बिी कायव मिालयको प्रशासन तथा योजना महाशािा 

अन्तगवत योजना शािाले गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोवजमको कायवमा सहयोग पुर् याउनको लावग मिालयले आवश्यकता अनुसाि एक जना िा.प. तृतीय 

शे्रणीको कमवचािी सिहको सेवा शुल्क वदने गिी सेवा किािमा वलन सके्न छ। यसिी किािमा वलइने जनशक्तिको किाि सेवा शुल्क 

स्वयंसेवक सेवाको लावग प्राप्त बजेटबाटै िचव गरिने छ । 

(३) उपदफा (१) बमोवजम योजना शािाले गने कायव देहाय बमोवजम हुनेछाः  

(क) स्वयंसेवक परिचालन, क्षमता ववकास ि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बिी कायव, 

(ि) स्वयंसेवा प्रवद्धवनको लावग सिोकािवालासँग सहकायव, सिालीकिण तथा सूचना व्यवस्थापन सम्बिी कायव, 

(ग) स्वयंसेवाको प्रभावकारिता अध्ययन–अनुसिान सम्बिी कायव, 

(घ) प्रदेशमा स्वयंसेवी वक्रयाकलाप सञ्चालन गने वनकाय तथा संघ-संस्थाहरूको सम्पकव  ववन्दुको रुपमा गने कायव । 



4 
 

परिचे्छद–४ 

दिबन्द  संिचना, छनौट, वनयुम्भि ि पदसथापन 
१३. दिबन्द को व्यिसथाः (१) स्वयंसेवक सेवा अन्तगवत परिचालन हुने स्वयंसेवकका लावग यस प्रदेश अन्तगवतका वजल्ला वा स्थानीय 

तहमा अनुसूची÷१ बमोवजमको दिबन्दी कायम हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोवजमको दिबन्दी थपघट गनव आवश्यक भएमा स्वीकृत बजेटको परिविमा िही वनदेशक सवमवतको 

वनणवयबाट गनव सवकने छ । 

१४. स्वयंसेिक हुने योग्यताः मिालयबाट परिचालन गरिने स्वयंसेवकहरुको योग्यता देहाय बमोवजम भएको हुनुपनेछाः 

(क) गण्डकी प्रदेशवभत्र बसोबास गने १८ वषव उमेि पूिा भएको नेपाली नागरिक, 

(ि) तोवकएको ववषयके्षत्र तथा पदको लावग मान्यताप्राप्त शैवक्षक संस्थाबाट नेपाल सिकािले समान पदको लावग तोकेको 

आवश्यक नू्यनतम योग्यता हावसल गिेको, 

(ग) कुनै साववजवनक लाभको पदमा वहाल निहेको, 

(घ) कुनै फौजदािी अवभयोगमा अदालतबाट दोषी प्रमावणत नभएको, 

१५. स्वयंसेिक छनौटका आिािः(१) यस कायववववि बमोवजम परिचालन हुने स्वयंसेवकहरूको छनौट शैवक्षक योग्यता, भौगोवलक 

के्षत्र ि अन्तिवाताव बापत वदइने अंकको आिािमा गरिनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोवजमको आिािलाई प्रदान गरिने अंकको ववभाजन अनुसूची ७ बमोवजम हुनेछ । 

(३) ववषयगत रुपमा कायम भएको संख्याको आिािमा उपदफा (१) ि (२) बमोवजम आवेदकको योग्यताक्रम अनुसाि स्वयंसेवक 

छनौट गरिनेछ ।  

१६. स्वयंसेिकको लावग माग संकलनः मिालयले स्वयंसेवक आवश्यक पने वनकाय वा संघ-संस्थाबाट स्वयंसेवकहरूको ववषयके्षत्र 

ि पद समेत िुलाई अनुसूची २ बमोवजमको ढाँचामा समय–समयमा माग संकलन गनव सके्नछ । 

ति यो कायववववि लागू भैसकेपवछ पवहलो पटकको हकमा मिालयले कक्तिमा १५ वदनको सूचना िावरि य दैवनक पवत्रकामा प्रकाशन 

गिी स्वयंसेवकको माग संकलन गनुवपनेछ । 

१७. स्वयंसेिकको भनाय तथा छनौटः(१) मिालयले दफा १६ बमोवजमको माग संकलन भएपवछ अनुसुची -३ बमोवजमको ढाँचामा 

स्वयंसेवक माग गरिएको सूचना िावरि य दैवनक पवत्रकामा प्रकाशन गिी मिालयको वेवसाईटमा समेत िाख्नु पनेछ  

(२) उपदफा (१) को सूचना बमोवजम योग्यता पुगेको प्रदेशवभत्रको इचु्छक नेपाली नागरिकले अनुसूची ४ बमोवजमको ढाँचामा िीतपूववक 

भरिएको आवेदन फािाम ि सो साथ देहायका कागजातहरुको प्रवतवलपी संलग्न गिी वनिावरित अवविवभत्र मिालयमा पेश गनुव पने छाः 

(क) शैवक्षक योग्यताको प्रमाण÷पत्र, 

(ि) नेपाली नागरिकताको प्रमाण÷पत्र,  

(ग) प्रदेशवभत्र बसाइ सिी आएको भए बसाइ÷सिाइ गिेको कागजात,  

(घ) समावेशी वसद्धान्त बमोवजम वनिावरित कोटामा आवेदन पेश गनवको लावग सो सम्बिी प्रमावणत कागजातहरु। 

(३) उपदफा (२) बमोवजम प्राप्त हुन आएका आवेदनहरुको देहाय बमोवजमसूचीकिण गरिनेछ । 

(क) प्राप्त आवेदनहरू रुजु ि छानवबनगिी स्वीकृत भएका आवेदनहरु वजल्लागत, स्थानीय तहगत, सामावजक समूहगत, 

ववषयके्षत्रगत ि पदगतरुपमा वगीकिण हुने गिी सूचीकिण गने, 

(ि) एक पटक सूचीकृत भइसकेका आवेदकहरु दुई वषव सम्म कायम िहने, 

(४) उपदफा (३) बमोवजम सूचीकृत आवेदकहरुको अन्तिवाताव हुने वमवत, स्थान ि समय सम्बिी सामान्य जानकािी िुलेको सूचना 

िावरि य दैवनक पवत्रकामा प्रकाशन गिी सो को ववसृ्तत ववविण मिालयको सूचना पाटीमा टाँस गनुवका साथै वेबसाइटमा समेत िाख्नुपनेछ 

।  

(५) स्वयंसेवक छनौटका लावग देहाय बमोवजमको छनौट सवमवत िहने छाः 

योजना तथा प्रशासन महाशािा प्रमुि    संयोजक 

अविकृत प्रवतवनवि, मुख्यमिी तथा मक्तिपरिषद्को कायावलय सदस्य 

मिालयले तोकेको सम्बक्तित ववषय ववज्ञ    सदस्य 

(६) उपदफा (५) बमोवजमको अन्तिवाताव सवमवतले अन्तिवाताव वलई आवेदकलाई प्रदान गिेको अंक िामबन्दी गिी योजना शािालाई 

बुझाउनु पनेछ । 

(७) मिालयको योजना शािाले सूचीकृत प्रते्यक आवेदकले शैवक्षक योग्यता, भौगोवलक के्षत्र ि अन्तिवातावमा प्राप्त गिेको अंक जोडी 

योग्यताक्रमको आिािमा छनौट हुन आउने आवेदकको सूची तयाि गिी स्वीकृवतको लावग कायवकािी सवमवत समक्ष पेश गनुवपने छ । 

(८) उपदफा (७) बमोवजम पेश भएको सूची कायवकािी सवमवतबाट स्वीकृत भएपवछ योजना शािाले मिालयको सूचना पाटीमा टाँस 

गनुवका साथै वेबसाइटमा समेत िाख्नुपने छ । 

१८. स्वयंसेिकको वनयुम्भिः  स्वयंसेवकको वनयुक्ति प्रवक्रया देहाय बमोवजम हुनेछाः 

(क) दफा १७ को उपदफा (८) बमोवजम स्वीकृत भएको सूचीको आिािमा कायवकािी सवमवतको सदस्य-सवचवले अनुसूची-५ 

बमोवजमको ढाँचामा स्वयंसेवकको वनयुक्तिपत्र वदनेछ ।यसिी वनयुक्तिपत्र वदँदा उि स्वीकृत सूचीमा नाम समावेश भएको 

स्वयंसेवकले वजल्ला ि ववषयगतरुपमा वनिाविण गरिएको संख्याको आिािमा आफू िवटन चाहेको वनकाय वा संस्थाबाट वलई 

आएको वसफारिस बमोवजम स्वयंसेवक िवटने वनकाय वा संस्था कायम गरिनेछ । 
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१९. स्वयंसेिकहरूको अिकाशः(१) कायवकािी सवमवतको सदस्य-सवचवले स्वयंसेवकहरूलाई देहाय बमोवजमको अवस्थामा 

अवनवायव अवकाश वदन सके्नछाः 

(क) तोवकएको कायव अविी पूिा भएमा, 

(ि) िटाएको कायवस्थलमा समयमा ि वनयवमत रुपमा हावजि नभएको भनी िवटएको वनकायबाट वनणवयसवहत वसफारिस भै 

आएमा, 

(ग) पटक÷पटक ििाब आचिण प्रदशवन गिेको प्रमावणत भएमा, 

(घ) फौजदािी अवभयोगमा दोषी प्रमावणत भएमा । 

(२) मावथ (ि), (ग) ि (घ) बमोवजम स्वयंसेवकहरुलाई अवकास वदँदा कायवकािी सवमवतको वनणवय अनुसाि अवकाश वदनु पनेछ 

। 

परिचे्छद–५ 

सेिाशतय ि सुवििाहरु 
२०. स्वयंसेिकहरूको सेिा शतयः (१) स्वयंसेवकको अविकतम सेवा अववि दुई वषवको हुनेछ ।  

(२) स्वयंसेवकको कायव प्रकृवतका आिािमा उपदफा (१) को सवव सामान्यतामा प्रवतकूल प्रभाव नपने गिी वनवित अवविका 

लावग वनयुि गनव ि एक पटकमा बढीमा छ मवहना म्याद थप गनव सवकनेछ । 

(३) स्वयंसेवकको तोवकएको सेवा अववि समाप्त भैसकेपवछ वनजप्रवत प्रदेश सिकाि एवम् सम्बक्तित वनकाय वा संघ-

संस्थाहरुको कुनै दावयत्व िहने छैन । 

२१. स्वयंसेिकको काययशतय तथा सेिा सुवििाः (१) स्वयंसेवकलाई संघीय सिकािबाट सशतव अनुदानको रुपमा वववनयोवजत िकम 

वा प्रदेश सिकािबाट सोही प्रयोजनको लावग वववनयोवजत िकमबाट अनुसूची÷ ६ बमोवजमको मावसक वनवावह भत्ता तथा वनदेशक 

सवमवतले समय–समयमा वनिाविण गिेको अन्य सेवा सुवविा उपलब्ध गिाइनेछ । 

(२) यस बमोवजम वनयुि स्वयंसेवकहरुको मावसक वनवावह भत्ता लगायतको सुवविा मिालयले सम्बक्तित कायावलय वा स्थानीय 

तहमा छ/छ मवहनामा पिाउनेछ । 

(३) स्वयंसेवकको कायवशतव कायवकािी सवमवतले वनिाविण गिेबमोवजम हुनेछ । 

२२. विदा सम्बन्ध  व्यिसथाः (१) स्वयंसेवकलाई देहाय बमोवजमका ववदाहरू उपलब्ध गिाउन सवकनेछाः 

(क) घि विदाः रुजु हावजिीको आिािमा १२ वदन काम गिेपवछ १ वदनको दिले, 

(ि) वबिाम  विदाः रुजु हावजिीको आिािमा प्रते्यक मवहनामा १ वदनको दिले, 

(ग) प्रसुत  विदाःमवहला स्वयंसेवकको हकमा सुते्किी हुनु भन्दा अवघ ि पवछ गिेि जम्मा ९८ वदन, 

(घ) वकरिया विदाः आफ्नो िीत ि पिम्पिा अनुसाि बढीमा १५ वदन, 

(ङ) बे–वनिायह भत्ता विदाः स्वयंसेवकले कुनै कािणवश आफ्नो कायव के्षत्रमा उपक्तस्थत हुन नसकी ववदा माग गिेमा ि वनजको 

अन्य ववदा संवचत नभएमा स्वयंसेवकको तत्कालीन ववशेष परिक्तस्थवतलाई ववचाि गिी एकै पटक वा पटक–पटक गिी 

कायवकाल भिमा बढीमा ३० वदन सम्म । 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क),(ि), (ग) ि (घ) बमोवजमको ववदाको स्वीकृवत सम्बक्तित कायावलय प्रमुिबाट हुनेछ भने 

िण्ड(ङ)बमोवजमको वबदाको स्वीकृवत मिालयबाट हुनेछ । 
(३) स्वयंसेवकले पाउने घि ववदा ि वविामी ववदा संवचत गिे वापत कुनै थप सुवविा पाइने छैन । 

(४) स्वयंसेवकले एक आवथवक वषव वभत्र पाउने ववदा सोही आवथवक वषव वभत्रमा उपभोग गरिसकु्न पनेछ । 

२३. स्वयंसेिकको सरुिा सम्बन्ध  व्यिसथाः (१)मिालयले कुनै स्वयंसेवकले काम गरििहेको स्थानबाट आफूलाई पायक पने 

स्थानमा सरुवा भई जान चाहेमा सरुवा भई जाने वजल्लाको कूल दिबन्दी संख्यामा नबढ्ने गिी सोही पद ि सेवामा बाँकी समयावविका 

लावगसरुवा गनव सके्न  

छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोवजम सरुवा भई जान चाहने स्वयंसेवकले कायवित सँस्था वा वनकाय ि सरुवा भई जान चाहेको सँस्था वा 

वनकायको सरुवा सहमवत पत्र संलग्न गिी मिालयमा वनवेदन पेश गनुवपनेछ । 

 

परिचे्छद–६ 

विविि 
२४. स्वयंसेिकको पदसथापन तथा हाविि  सम्बन्ध  व्यिसथाः  

 

(क) वनयुक्ति÷पत्रहरू वदनु पूवव स्वयंसेवकहरुलाई उनीहरुको कायव वजमे्मवािीका वािेमा सामान्य अवभमुिीकिण कायवक्रम 

सञ्चालन गरिने छ । 

(ि) सम्बक्तित वनकायलाई स्वयंसेवक िटाइएको वािेमा जानकािी वदइने छ । 

(ग) वजल्लामा िवटएका स्वयंसेवकहरु मधे्य छनौट सूचीको मावथल्लो योग्यताक्रममा िहेको  एक जना स्वयंसेवकलाई 

संयोजकको समेत भूवमका तोवकने छ । 

(घ) वजल्लाको स्वयंसेवक संयोजकलाई स्वयंसेवक परिचालन सम्बिमा छुटै्ट सूचना वदइनेछ, 
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(ङ) वनयुक्तिको वनणवय वमवतले १५ वदन वभत्र वनयुक्ति÷पत्र नबुझेमा सो वनयुक्ति स्वताः िद्द हुनेछ ि सो स्थानमा प्रवतक्षा सूचीमा 

िहेको अको उमे्मदवाि वनयुि गरिनेछ, 

(च) वनयुि भई नू्यनतम ६ मवहना काम गिे पिात् मात्र अनुभवको प्रमाण÷पत्र वदइनेछ । 

(छ) स्वयंसेवकहरूले वनयुक्ति÷पत्र बुझेको वमवतले बाटोको म्याद बाहेक ७ वदनवभत्र सबक्तित कायावलयमा हावजि हुनुपनेछ, 

(ज) स्वयंसेवक हावजि भएको जानकािी सम्बक्तित कायावलयले मिालयलाई गिाउनु पनेछ । 
 

२५. स्वयंसेिकको आचिणः (१) स्वयंसेवकले देहाय बमोवजमका आचिणहरू पालना गनुवपने छाः 

(क) आफ्नो कायवसम्पादनको वसलवसलामा इमान्दाि, वशर, नम्र, पािदशी ि सदाचाियुि व्यवहाि प्रदशवन गनुव पने, 

(ि) साववजवनक ि अन्य वनकायहरूको काम कािवाहीमा प्रवतकूल असि पने व्यवहाि प्रदशवन गनव नहुने, 

(ग) सामावजक सद् भावमा ि शाक्तन्त व्यवस्थामा िलल् पुर् याउने कुनै पवन काम कािवाहीमा सरिक हुन नहुने, 

(घ) कुनै पवन िाजनैवतक दलको गवतववविमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन नहुने, 

(ङ) मिालयर्द्ािा समय÷समयमा जािी गरिएका वनदेशन ि वनणवयहरुको पालना गनुव पने, 

(च) नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय तहको नीवतको प्रवतकूल हुनेगिी व्यवहाि गनव नहुने। 

२६. वनःशुल्क स्वयंसेिाः (१) मिालयले वनाःशुल्क स्वयंसेवा गनव चाहने कुनैपवन नेपाली नागरिक वा संघ–संस्थालाई आशय÷पत्र वलई 

कायवशतव तथा मापदण्ड वनिाविण गिी स्वयंसेवाको कायवमा िटाउन सके्नछ । 

२७. विशेष परिम्भसथवतमा स्वयंसेिकको परिचालनः (१) कायवकािी सवमवतले कुनै सिकािी वनकायबाट ववशेष परिक्तस्थवतमा छोटो 

अवविका लावग स्वयंसेवकहरुको माग भई आएमा सूचीकिणमा पिेका सम्बक्तित ववषयका आवेदकहरु मधे्यबाट बढीमा तीन 

मवहनासम्मका लावग स्वयंसेवकहरु वनयुक्ति गिी काममा लगाउन सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) वमोवजम स्वयंसेवक वनयुक्ति गदाव स्वीकृत बावषवक बजेट वभत्र िही वनदेशक सवमवतको स्वीकृवतमा कूल दिबन्दीमा 

थप समेत हुनेगिी स्वयंसेवक वनयुिी गनव सवकने छ । 

स्पविकिणः यस दफाको प्रयोजनको लावग ववशेष परिक्तस्थवत भन्नाले कुनै प्राकृवतक प्रकोप वा सरुवा िोग वा महामािी वा अन्य यसै्त 

गम्भीि प्रकृवतको अवस्थाको कािणले आम नागरिकको स्वास्थ्य वा सम्पवत्तमा व्यापक क्षवत भएको वा हुने सम्भावना देक्तिएको 

परिक्तस्थवतलाई जनाउँनेछ । 
  

२८. अनुगमन तथा प्रवतिेदन सम्बन्ध  व्यिसथाः स्वयंसेवकको कायवको अनुगमन तथा प्रवतवेदन देहायबमोवजम हुनेछाः 

(क) स्वयंसेवक परिचालन गने वनकायले आवविक रुपमा स्वयंसेवकले गिेका कायवको अनुगमन गिी चौमावसक रुपमा 

मिालयमा प्रवतवेदन पेश गनुव पनेछ,  

(ि) स्वयंसेवकले आफूले गिेको कामको मावसक प्रगवत प्रवतवेदन संयोजक माफव त् मिालयमा पेश गनुव पनेछ । 

२९. संशोिनसम्बन्ध  व्यिसथाः यस कायवववविमा व्यवस्था गरिएका दिवन्दी थप गने बाहेकका प्राविानहरू संशोिन गनुव पिेमा 

कायवकािी सवमवतको वसफारिसमा वनदेशक सवमवतले गनव सके्न छ । 

३०. खािेि  ि बचाउ: यो कायववववि लागू हुनु भन्दा पवहले िावरि य योजना आयोगबाट स्वीकृत कायववववि बमोवजम भए गिेका कायवहरू 

यसै कायववववि अनुरुप भए/गिेको मावननेछ । 
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अनुसूच  १ 

(दफा ६ सँग सम्बक्तित) 

स्वयंसेवकको वजल्लागत दिबन्दी संख्याको ववविण 

वस.नं. विल्लाको नाम  विल्लाको भौगोवलक िगीकिण दिबन्द  संख्या कैवियत 

१ मनाङ्ग ग वगव १०  

२ मुस्ताङ्ग ग वगव १०  

३ म्याग्दी घ वगव १७  

४ गोििा ङ वगव १३  

५ लमजुङ्ग ङ वगव १३  

६ बागु्लङ्ग ङ वगव १३  

७ पववत ङ वगव १३  

८ तनहँु च वगव १२  

९ स्याङ्गजा च वगव १२  

१० कास्की च वगव १४  

११ नवलपिासी (सुस्ता पूवव) च वगव ९  

िम्मा  136  
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अनुसुच  २ 

(दिा १६ संग सम्बम्भन्धत) 

रिि पदपूवतयको लावग माग गदाय भनुय पने िािाम 
माग गने कायावलयको नाम ि िेगानााः  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७  

क्र सं माग गिेको पदको 

नाम 

सेवा के्षत्र आवश्यक 

नु्यनतम 

शैवक्षक 

योग्यता 

स्वयंसेवकले 

सुरुमा काम 

गनुवपने वजल्ला 

यस आ.व.को माग नयाँ पद 

सृजना भइव वा रिि भइव माग 

गरिएको संख्या 

कुल 

माग 

पद 

संख्या 

कैवफयत 

 

 

 

नयाँ पद सृजना रिि 

         

 

द्ररव्याः 
१)महल ६ अन्तगवतको दोस्रो कोलममा नयाँ पद सृजना भएको भए कुन वमवतमा भएको हो ि रिि भएको भए कसिी रिि भएको हो 

कैवफयत महलमा अवनवायव रुपमा िुलाउनु पने छ । 
२) अन्य आवश्यक कुिाहरु भए उले्लि गने  
                                                                कायावलय प्रमुिको 
         दस्तिताः  
                वमवताः 
          नाम थिाः 
          पदाः 
                                                                 कायावलयको छापाः 
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अनुसुवच ३ 

(दिा १७ को उपदिा १ संग सम्बम्भन्धत) 
प्रदेश विकाश स्वयंसेिक को प्रवतयोवगतात्मक पि िाको सुचना 

 
प्रदेश ववकाश स्वयंसेवक सेवाका वनम्न वमोवजम सेवाका के्षत्रहरुमा स्वयंसेवकहरुको भनाव गनुव पने भएकोले यस मिालयको प्रशासन 

तथा योजना शािामा वनिावरित ढाँचाको आवेदन फािाम रित पूववक भिी तपसील बमोवजम पेश गनुवहुन सम्बक्तित सबैको जानकािीको 

लावग यो सुचना प्रकावशत गरिएको छ । 

क्र स सुचना नं. ववषय के्षत्र पद  संख्या कैवफयत 
  १.प्रावविक 

२.अप्राववविक 
  

 

पिीक्षाको वकवसमाः अन्तवावताव 
पिीक्षा केन्द्राः  
दििास्त वदने अक्तन्तम वमवताः  
अन्तवावताव वमवताः सम्पकव  वमवतमा जानकािी गिाइने छ । 
सम्पकव  वमवताः  
संलग्न गनुव पने कागजातहरुाः 
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अनुसूची-४ 
(दफा १७ को उपदफा २ संग सम्बक्तित) 

प्रदेश विकास स्वयंसेिक 
दििास्त फािाम 

(क) उमे्मदवािले दििास्त फािाम भिेको पद सम्बिी ववविण 
 (१) सूचना नं....................... (२) प्र.वव. स्वयंसेवक....................... (३) सेवा के्षत्राः........................ 
(ि) उमे्मदवािको वैयक्तिक ववविणाः 
 (१) नाम, थि (देवनागरिकमा)........................................................................................................ 
  (अंगे्रजी िूलो अक्षिमा)......................................................................................... 
 (२) नागरिकता नं........................................... जािी गने वजल्ला..................... वमवत............................... 
 (३) जन्म वमवत..................................................... हालको उमेि............वषव.................मवहना 
 (४) वलङ्ग................................ 
 (५) पत्राचाि गने िेगाना........................................................................................................... 
 (६) बाबुको नाम थिाः........................................................................... 
 (७) आमाको नाम, थि....................................................................... 
 (८) बाजेको नाम, थि........................................................................ 
(ग) शैवक्षक योग्यता/तावलम (दििास्त फािाम भिेको पदको लावग चावहने आवश्यक नू्यनतम शैवक्षक योग्यता/तावलम मात्र उले्लि 

गने) 
आवश्यक 

नू्यनतम योग्यता 
ववश्वववद्यालय/वोडव/तावलम 

वदनेसंस्था 
शैवक्षक 

उपावि/तावलम 
संकाय शे्रणी/प्रवतशत मूल ववषय 

शैवक्षक योग्यता 

     

     

     

तावलम 
     

     

उमे्मदवािको ल्याप्चे सहीछाप 
दायाँ बायाँ  

  

उमे्मदवािको दस्तित 
वमवताः 

 

रुजु गनेको दस्तित      स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको दस्तित 
वमवताः       वमवताः 

 
  

हालसालै क्तिचेको 

पासपोटव साइजको 

फोटो 
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अनुसुवच ५ 

(दिा १८ को उपदिा क संग सम्बम्भन्धत) 

प्रदेश विकाश स्वयंसेिक संचालन काययकाि  सवमवत 

श्र  युिा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

गण्डक  प्रदेश पोखिा  
पत्र संख्यााः  
चलानी नाः                                                                                वमवताः 

ववषयाः वनयुक्ति सम्बिमा । 
महाशय, 

   प्रदेश ववकास सं्वसेवक छनौट सवमवत गण्डकी प्रदेशको च नं...वमवत २०७५....को वसफारिस पत्र एवं कायवकािी सवमवतको वमवत..................को 

वनणवयानुसाि तपाइव...लाइव प्रदेश ववकास स्वयंसेवकमा वनयुि गरिएको छ। 

आफ्नो सेवा कालमा सदैव नेपाल ि नेपाली जनता प्रवत प्रवतबद्ध िही प्रचवलत कानुन बमोवजम कायवसम्पादन गनुव हुनेछ भने्न तपाइवसंग ववश्वास 

िाक्तिएको छ । 

श्री............ 

िेगाना 

                                                                               (         ) 

                                                                                सदस्य सवचव 
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अनुसूची÷ ६ 

दिा २१ को उपदिा १ संग सम्बम्भन्धत  

स्वयंसेवकको वनवावह भत्ता 
 

वस.

नं. 

स्वयंसेिकको योग्यता स्वयंसेिकको 

िगीकिण 

विल्लाको िगीकिण 

ग िगय घ िगय ङ िगय च िगय 

१ स्नातकोत्ति उतीणव प्राववविक 

२१००० २०४०० १९८०० १९२०० 
२ स्नातकोत्ति उतीणव अप्राववविक 

३ स्नातक तह उतीणव प्राववविक २०४०० १९८०० १९२०० १८६०० 

४ स्नातक तह उतीणव अप्राववविक १९२०० १८६०० १८००० १७४०० 

५ प्रववणता÷पत्र तह उतीणव प्राववविक १६८०० १६२०० १५६०० १५००० 

६ प्रववणता÷पत्र तह उतीणव अप्राववविक १६२०० १५६०० १५००० १४४०० 

७ प्रवेवशका पिीक्षा उतीणव प्राववविक १५६०० १५००० १४४०० १३८०० 

८ प्रवेवशका पिीक्षा उतीणव अप्राववविक १५००० १४४०० १३८०० १३२०० 
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अनुसूची ७ 

(दफा १५को उपदफा २ संग सम्बक्तित) 

स्वयंसेवकहरुको मूल्याङ्कन तथा छनौटका आिािहरु 
 

वस. 

नं. 

ववविण जम्मा 

अंक अंक ववभाजन 

१ शैवक्षक योग्यता 

वापत 

२० प्रथम शे्रणी-४०, वर्द्तीय शे्रणी -३५, तृतीय शे्रणी -३० 

२ भौगोवलक के्षत्र  १० "ग"  वगव- २५, "घ" वगव- २३,"ङ" वगव -२१ ि "च" वगव- १९  

४ वलक्तित पिीक्षा ५०  

३ अन्तिवाताव २० 
 

अविकतम ९०% भन्दा बढी ि ७०% भन्दा कम अंक वददा कािण िोल्नु पनेछ 

। 

िम्मा १००  

 
 


