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रा��य �वयंसेवा अ�भयान �नद� िशका, २०६९ 

��तावनाः 

 नेपालको आ�थ�क तथा सामािजक �पा�तरणमा समाजका सब ैसद�यह� सेवाभावले �वे�छापूव�क 

संल�न हनेु वातावरण �नमा�ण ग�र �वयंसेवालाई मलुकुभर चरणब� �पमा स�ालन गन�, उ�च िश�ा 

अ�ययन ग�ररहेका यवुाह�लाई �वयंसेवाको मा�यमबाट �यवहा�रक एवं िजवनोपयोगी �ान �ा� गन� 

अवसर जटुाई मलुकुको स�ब�ृ�का ला�ग यवुाह�लाई आफै अ�सर हनेु त�परता जगाई �वयंसेवालाई 

रा��य जीवन प��तको �पमा �वकास गन� आव�यक भएको प�र�े�य्मा रा��य �वयंसेवा अ�भयानलाई 

�प�, पारदश�, मया��दत एवं �यवि�थत बनाउन, �वयंसेवा स�ब�धी काय� र �यसको �यव�थापन ��कयामा 

एक�पता �याउन एवं �वयंसेवाको समव्ध�न तथा सहजीकरण गन� नेपाल सरकारले देहायको रा��य 

�वयंसेवा अ�भयान �नद�िशका, २०६९ जार� गरेको छ ।    

                            

प�र�छेद- १ 

�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भः (१) यस �नद�िशकाको नाम "रा��य �वयंसेवा अ�भयान �नद�िशका,२०६९" 

रहेको छ। 

                     (२) यो �नद�िशका त�ु�त �ार�भ हनुेछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा �संगले अक� अथ� नलागेमा यस �नद�िशकामा,- 

(क) "काय�कार� स�म�त" भ�ाले दफा ९ बमोिजमको रा��य �वयंसेवा काय�कार� स�म�त स�झन ु

पछ�। 

(ख) "�नद�शक स�म�त" भ�ाले दफा ७ बमोिजमको रा��य �वयंसेवा �नद�शक स�म�त स�झन ुपछ�। 

(ग) "�नद�शनालय" भ�ाले दफा ११ बमोिजमको रा��य �वयंसेवा �नद�शनालय स�झन ुपछ�। 

(घ) "अनगुमन तथा सम�वय स�म�त" भ�ाले दफा १२ बमोिजमको िज�ला अनगुमन तथा सम�वयन 

स�म�त स�झन ुपछ� । 

(ङ) "�वयंसेवक" भ�ाले यस �नद�िशका बमोिजम �वे�छापूव�क �वयंसेवा स�ब�धी काय�मा संल�न 

रहेको �यि� स�झन ुपछ�। 
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प�र�छेद- २ 

रा��य �वयंसेवा अ�भयान स�ब�धी �यव�था 

३. रा��य �वयंसेवा अ�भयानको स�ालनः (१) नेपाल सरकारले �दान गन� सेवाका सबै �े�मा 

�वयंसेवालाई परूकको �पमा लैजान आव�यक पन� बहृत ्जनशि�लाई सेवाभावले �वे�छापवू�क संल�न 

हनुे वातावरण �नमा�ण गर� रा� �नमाण�को अ�भयानमा आमनाग�रकलाई संल�न हनुे मह�वपूण� अवसर 

�दान गन�को ला�ग रा��यापी �पमा �वयंसेवा अ�भयानलाई �यवि�थत गन� �व��व�ालय �वेशको चरणमा 

रहेका वा �व��व�ालयह�बाट द��ा�त हुन लागेका यवुाह�लाई मलुकुको कला, सं�कृ�त, भगूोल र 

�व�वधतासँग प�रिचत गराई रा�को स�बृ�� र रा��य एकतामा योगदान �दन, भावी जीवनका ला�ग 

उपयोगी, �यवहा�रक �ान, सीप र आ�म�व�ासय�ु स�म नाग�रक बनाउन रा��य �वयंसेवा अ�भयान 

स�ालन ग�रने छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम रा��य �वयंसेवा अ�भयान स�ालनको ला�ग देहायका कामह� 

ग�रनेछः- 

(क)  �यि�मा भएको सीप र �ानको उपयोग हनेु गर� रा� र समाजको �वकासमा सहयोग 

प�ुने काममा �वयंसेवकह�को प�रचालन गन�का ला�ग कुन-कुन काय�को �नि�त क�तो 

सीप र �ान भएको जनशि�को खाँचो छ भ� ेकुराको प�हचान गन�, �वयंसेवा गन� चाहन े

�यि� वा सं�थाको सूची तयार गन� र �य�तो सूची साव�ज�नक गन�, 

(ख)  �वयंसेवकह�को सेवा चाहन ेसमदुाय, �व�ालय, संघसं�था वा �नकायह�को आव�यकता 

प�हचान गन� र उनीह�को योगदानको �ववरण संकलन तथा अ�ाव�धक गर� 

आव�यकताको �ाथ�मक�करण गन�, 

(ग)  ख�ड (क) र (ख) मा उ�लेख भए बमोिजम आपू�त� र मागको उपय�ु �यव�थापन 

गन�, 

(घ)  अ�भयाना�मक काममा आमनाग�रकको सहयोग जटुाउन उनीह�को सहभा�गताका 

स�ब�धमा आव�यक छलफल गन�, काय��मको प�हचान, छनौट वा �ाथ�मक�करण गन�, 

(ङ)  �वयंसेवाको काय�मा संल�न हनु चाहन े�यि�ह�लाई �ो�साहन �दनको �नि�त �यसमा  

सहयोग प-ुयाउने खालका काय��मको तजु�मा र काया��वयन गन�, 

(च)  �मको स�मान गन�, �म गन� र रा� �नमा�णमा योगदान �दन े �यि�ले 

गौरव र खुशीको अनभुव गन� वातावरणको �सज�ना गन� सो अनसुारको �ो�साहन 

�णाल�को �वकास गन�, 

(छ)  रा�लाई फाइदा प�ुने काममा �वेि�छक सेवा गन� अ�सर गराउनको �नि�त आव�यक 

चेतनामूलक काय��मको तजु�मा र काया��वयन गन�, 

(ज)  �वयंसेवकह�लाई भौ�तक तथा काय��थल सरु�ाको ��याभू�त �दन,े 

(झ)  �वयसंेवक भई काम गन� मा�नसह�लाई �वयंसेवा प�ातको जीवनको �नि�त 

आव�यक र उपयोगी अनभुव र सीपको �वकास गन� सघाउने, 
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(ञ)  �वयंसेवाको ला�ग ता�लमको आव�यकता पन� �वा��य, िश�ा, आकि�मक 

जोिखम सरु�ा ज�ता �वषयमा ताल�मह� उपल�ध गराउने �यव�था �मलाउन,े  

(ट)  �वयसंेवास�ब�धी काय��मको �यव�थापन, अ�भलेख, अनगुमन, र मू�याङकन 

�कृयामा �थानीय �नकायह� र के���य �नकायह�को भ�ूमकालाई प�रभा�षत गन�, 

(ठ)  �थानीय बा�स�दा नै आ�नो गाउँ, इलाका वा �े�को आव�यकता प�हचान गन� र 

�थानीय �ोत प�रचालन गन� स�म ह�ुछन ्र के काम गन� वा क�तो काय��म स�ालन 

गन� भ� े बारेमा �नण�य �लन े सबैभ�दा उ�म �नकास �थानीय समदुाय नै हो भ� े

मा�यताका आधारमा काय��म छनौट गन�, 

(ड) �वयंसेवालाई रा��य जीवनको अ�भ� अ� र औपचा�रक िश�ाको परुकका �पमा 

लैजान �व�ालय तथा �व��व�ालयको पा��ममा समावेश गन� �यव�था �मलाउन,े 

(ढ) �वयंसेवा र प�रयोजनाको �भ�तालाई �यानमा राखी नपेाल सरकारका सबै अंग तथा  

�नकायह�ले आ�ना काय��मह�मा �वयंसेवा मै�ी काय��मह� समावेश गन� । 

४. रा��य �वयंसेवा काय��मह�को �ाथ�मकताः रा��य �वयंसेवा अ�भयान अ�तग�त काय��म स�ालन 

गदा� देहायका काय�ह�लाई �ाथ�मकता �दई स�ालन गनु� पन�छः-  

(क) शहर वा ब�ती सरसफाई र नद� सरसफाई, 

(ख) खु�ला �दसाम�ु �े� घोषणा (एक घर एक शौचालय बनाई गाँउ �वकास स�म�त तथा शौचालय 

�व�हन घर नहुन ेगर�) काय��म, 

(ग) पोखर�, जलाशयको �नमा�ण तथा मम�तस�भार, कुलो, नहरको �नमाण� तथा मम�तस�भार, 

(घ) खानेपानी आयोजनाह�को �नमा�ण तथा खानपेानी �वतरणको काम, 

(ङ) �वा��य चौक�, �व�ालय भवन, गाँउ �वकास स�म�त भवन, सामदुा�यक भवन,  गोदामघर, हाटबजार 

�नमा�ण आ�द सामदुा�यक �वकास �नमा�णको काम, 

(च) कृ�ष, पशपुालन वा �यावसा�यक खेती स�ब�धी काम (बागवानी के��, नस�र� वा नगदेवाल�, बेमौसमी 

तरकार� उ�पादन, एक घर एक करेसाबार�, जडीबटु�को �यावसा�यक खेती तथा �शोधन स�ब�धी 

काय��म), 

(छ) सडक, बाटो, पलु, तइुन �नमा�ण तथा जीण��ारको काम, 

(ज) नद� �नय��ण, पै�ो �नय��ण, भल �यव�थापन, वन ब�ृारोपण, 

(झ) �वा��य सेवा, 

(ञ) सा�रता अ�भयान, 

(ट) खेलकुद मैदान, उ�ान �नमा�ण तथा मम�तसंभार एवं �तरो��त, 

(ठ) मठमि�दर, कला सं�कृ�तको पनुर�्थापना तथा जीण��ारको काम, 

(ड) लोपो�मखु जा�तका ला�ग आवास �नमा�ण, 

(ढ) �वप� �यव�थापन स�ब�धी काम, रोकथाम, जागरण, 

(ण) �थानीय तहमा उपय�ु ठा�नएका काय�, 

(त) सामािजक कुर��त, �वकृ�त तथा लैङ�गक �हंसा �व��को अ�भयान स�ब�धी काय�, 
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(थ) �थानीय �ोत र साधनको �योगलाई रा��य �वयंसेवा अ�भयानमा �ाथ�मकता �दने काय�, र 

(द) नेपाल सरकारले तोकेको अ�य काय� । 

           ५. रा��य �वयंसेवामा संल�न हनु स�ने स�भा�य �यि� तथा समदुायह�ः रा��य �वयंसेवा का���ममा देहाय 

बमोिजमका �यि�� वा समदुायले सेवाभावले �वे�छापूव�क सहभागी हनु स�ने छनः्- 

(क) �ये� नाग�रक, 

(ख) �या�पस तथा �व��व�ालयमा अ�ययनरत �व�ाथ�, 

(ग) यवुा, 

(घ) बेरोजगार वा अध�बेरोजगार यवुा, 

(ङ) समाजमा ��त��त �यि�, 

(च) ��त��त कलाकार, 

(छ) खेलाडी, 

(ज) समाजसेवी, 

(झ) खेलकुद, कला,सं�कृ�तमा संल�न समदुाय, 

(ञ) उ�मी, �यवसायी, 

(ट) कम�चार� तथा िश�क, 

(ठ) राजनी�त�, 

(ड) अवकाश �ा� रा�सेवक कम�चार� वा �नवतृ िजवन �य�तत ग�ररहेका �यि�,  

(ढ) सेवाभावले �वे�छापवू�क रा� �नमाण�मा योगदान गन� ई�छुक अ�य �यि�। 

६. �वयंसेवकका �कारः  सेवाको उपयोग गन� �े�को आधारमा देहाय बमोिजमका �वयंसेवक हनुे छनः्- 

(क) �वा��य सेवा स�ब�धी �वयंसेवक - यस अ�तग�त िच�क�सक,नस�, �योगशाला �वशेष�, अ�य 

�वा��य स�ब�धी �वशेष�, �ा�व�धक र �वा��य काय�कता�, �वा��य �वयंसे�वका आ�द रहनेछन ्। 

(ख) साव�ज�नक �नमा�ण तथा ��व�ध स�ब�धी �वयंसेवक - यस अ�तग�त इि�ज�नयर, सब-इि�ज�नयर र 

साव�ज�नक �नमा�ण �े�सँग स�ब� �यावसा�यक �ान भएका तथा अ�य �ा�व�धक, �यावल/सामा�ी 

चलाउने सीप भएका �स�पी तथा मम�त गन� का�लगढ, क��यूटर स�ब�धी �िश�क/मम�तकता� 

�व�तुीय साम�ी बनाउन तथा मम�त गन� जा� ेआ�द रहनेछन।् 

(ग) योजना, �यव�थापन, कानून र अनसु�धान ��े स�ब�धी �वयंसेवक - यस अ�तग�त योजनाकार, 

अ�येता तथा अनसु�धानकता�, मू�याङँकन एवं अनगुमनकता�, लेखापर��क, लेखा स�ब�धी �वशेष�, 

कानून �यवसायी, कानून �व�, �यव�थापक, अ�भलेख �यव�थापन �व� आ�द रहनेछन।् 

(घ) िश�ा तथा �सार स�ब�धी �वयंसेवक - यस अ�तग�त िश�क, िशि�का, �िश�क, �िश�ण 

सहायक, सा�रता अ�भय�ता, स�ारकम�, सूचना साम�ी तयार गन� जा�,े द��ा�त पूव�का उ�च 

िश�ा, �ा�व�धक िश�ा तथा उ�च मा�या�मक �व�ालयका �व�ाथ� आ�द रहनेछन ्। 

(ङ) कृ�ष, वन र पश�ु�े स�ब�धी �वयंसेवक - यस अ�तग�त कृ�ष, पश ुतथा वन�े� स�ब�धी �वशेष�, 

पश ुिच�क�सक र यस �े�सँग स�ब� अ�य �ा�व�धक आ�द रहनछेन ्। 
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(च) �ाकृ�तक सा�ंकृ�तक स�पदा संर�ण काय� स�ब�धी �वयंसेवक -यस अ�तग�त स�पदा संर�ण 

स�ब�धी �वषय �वशेष� र �ा�व�धक,   कलाकम� आ�द रहनेछन ्। 

(छ) सामदुा�यक �वकास स�ब�धी �वयंसेवक-   यस अ�तग�त सामदुा�यक �वकास र सामािजक चेतनाको 

�वकास स�ब�धी काय�मा संल�न �वयंसेवक आ�द रहनेछन ्। 

 (ज) आकि�मक �यव�थापन स�ब�धी �वयंसेवक- यस अ�तग�त �कोप �यव�थापन, उ�ार, राहत स�ब�धी 

�े�गत �व� तथा जानकार ता�लम �ा� �यि�� आ�द रहनेछन ्। 

(झ) अ�य �वयं सेवक - यस अ�तग�त खास सीप नभएका तर �वश�ु सेवाभावले योगदान �दन इ�छुक 

�वयंसेवक वा शार��रक �म योगदान गन� �यि� आ�द रहनछेन ्। 
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प�र�छद -३ 

सं�थागत �यव�था 

७. �नद�शक स�म�त  (१) रा��य �वयंसेवा अ�भयानको नी�त �नमा�ण संचालन गन�को  ला�ग देहायको 

रा��य �वयंसेवा �नद�शक स�म�त रहेनछ । 

 (क) �धानम��ी -अ�य� 

 (ख) नेपाल सरकारका म��ीह�  -सद�य 

 (ग) �यव�था�पक संसदमा ��त�न�ध�व गन� सवै राजनै�तक दलका  

    एक/एक जना ��त�न�धह� -सद�य  

 (घ) रा��य योजना आयोगका उपा�य� र सद�यह� -सद�य 

 (ङ) नेपाल सरकारको म�ुय सिचव -सद�य 

  (च) नेपाल सरकारका सिचवह� -सद�य 

  (छ) �वयंसेवा �व��न काय�मा संल�न सं�थाका ��त�न�धह�ह� म�येबाट  

    पाँच जना नेपाल सरकारले मनो�नत गरेका  -सद�य                   

 (ज) �नद�शनालयका �मखु  -सद�य 

 (झ) उ�च मा�य�मक �व�ालय िश�ा प�रष�को सद�य सिचव -सद�य  

 (ञ) सिचव, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय (अनगुमन हेन�)  -सद�य सिचव  

(२) उपदफा (१) को ख�ड (छ) बमोिजम सद�यको मनोनयन गदा� क�तीमा दईु जना 

म�हलाको ��त�न�ध�व हनेु गर� यथास�भव मनोनयन ग�रने छ । 

 (३) �नद�शक स�म�तको अ�य�ले आव�यकता अनसुार �नद�शक स�म�तको बैठक बोलाउन 

स�नेछन ्। 

(४) �नद�शक स�म�तले उपय�ु ठह-याएको सं�थाको ��त�न�ध वा, �वषय �व�लाई �नद�शक 

स�म�तको वैठकमा आम��ण गन� स�नेछ ।  

 (५) �नद�शक स�म�तको बैठक स�बि�ध अ�य काय��व�ध �नद�शक स�म�त आफैले �नधा�रण गरे 

बमोिजम हनेुछ । 

 (६) �नद�शक स�म�तको सिचवालय �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयमा रहनेछ । 

८. �नद�शक स�म�तको काय�ह� : �नद�शक स�म�तले देहाय बमोिजमका काय�ह� गन�छः-  

(क) �वयंसेवकको �यव�थापन स�ब�धी काय��मको तजु�मा, काया��वयन, सम�वय, �व��न, सहजीकरण, 

अनगुमन र मू�या�नस�ब�धी नी�त तजु�मा गर� लागू गन�, 

(ख) �वयंसेवकको िज�मेवार� र आचार सं�हता तयार गर� लागू गन�, 

(ग) �वयंसेवा स�ब�धी काय��मह�को सम�वय गन�, 

(घ) �वयंसेवा स�ब�धी �वयंसेवा गन� �वषयगत �े�को प�हचान र �नधा�रण गन�, 
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(ङ) �वयंसेवाको �व��न गन� काय�मा संल�न सं�थाको �मता �वकास तथा सहजीकरण काय�मा सहयोग 

प�ु याउने, 

(च) �वयंसेवा स�ब�धी वा�ष�क काय��म तयार गर� �वीकृत गन�, 

 (छ) �वयंसेवा स�ब�धी काय��मह�को अनगुमन तथा मू�या�कन गन�। 

९. काय�कार� स�म�त : (१) �नद�शक स�म�तले रा��य �वयंसेवा अ�भयानको समब्�धमा �नधा�रण गरेको 

नी�तको काया��वयन गन� देहाय बमोिजम सद�यह� रहेको एक रा��य �वयंसेवा काय�कार� स�म�त 

रहनछे।  

 (क) रा��य योजना आयोगका उपा�य� -अ�य� 

 (ख) नेपाल सरकारका म�ुय सिचव -सद�य 

 (ग) नेपाल सरकारका सिचवह� -सद�य 

(घ) गैरसरकार� सं�था, राजनै�तक दल, �थानीय �नकाय, नाग�रक समाज समतेको 

��त�न�ध�व हनुे गर� नेपाल सरकारले मनो�नत गरेका दश जना -सद�य 

 (ङ) ��त�न�ध �विश� �ेणी नेपाल� सेना -सद�य 

 (च) �हर� महा�नर��क -सद�य 

(छ) सश� �हर� महा�नर��क  -सद�य 

 (ज) अनसु�धान �नद�शक, रा��य अनसु�धान �वभाग -सद�य 

(झ) रिज�ार, ��भवुन �व��व�यालय -सद�य 

(ञ) सद�य सिचव, उ�च मा�या�मक िश�ा प�रषद -सद�य 

(ट) �मखु, िश�ा म��ालय �वयंसेवा महाशाखा -सद�य 

(ङ) सहसिचव (अनगुमन हेन�), रा��य योजना आयोगको सिचवालय -सद�य सिचव      

(२) उपदफा (१) को ख�ड (घ) बमोिजम सद�यह�को मनोनयन गदा� क�तीमा पाँच जना म�हलाको 

��त�न�ध�व हनुे गर� यथास�भव समावेशी �स�ा�तको आधारमा मनोनयन ग�रनेछ । 

(३) काय�कार� स�म�तको अ�य�ले आव�यकता अनसुार काय�कार� स�म�तको वैठक बोलाउन स�नेछ । 

(४) काय�कार� स�म�तले उपय�ु ठह� याएको सं�थाको ��त�न�ध वा �वषय �व�लाई काय�कार� स�म�तको 

वैठकमा आम��ण गन� स�नेछ । 

(५) काय�कार� स�म�तको वैठक स�ब�धी अ�य काय��व�ध काय�कार� स�म�त आफैले �नधा�रण गरे बमोिजम 

हनेुछ । 

(६) काय�कार� स�म�तको सिचवालय रा��य योजना आयोगको सिचवालयमा रहनेछ ।  

 

१०. काय�कार� स�म�तका काय�ह�ः  (१) काय�कार� स�म�तले देहाय बमोिजमका काय�ह� गन�छ :- 

(क) �नद�शक स�म�तले गरेका �नण�यको काया��वयन गन� । 

(ख) �नद�शक स�म�तको माग�दश�न �भ� रह� �वयंसेवा काय�ह� संचालन स�ब�धी वा�ष�क काय��म 

�वीकृत गन� । 
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(ग) रा��य �वयंसेवा अ�भयानको संचालन स�ब�धमा आव�यकतानसुार अनगुमन तथा सम�वय   

स�म�तलाई �नद�शन �दने । 

(घ) अनगुमन तथा सम�वय स�म�तको काम कारवाह�को अनगुमन गन� ।  

(ङ) �वयंसेवा काय��म स�ब�धी नी�तगत �यव�थाको तजु�मा र सधुारक �नि�त �नद�शक स�म�तमा 

��ताव पेश गन� ।    

(च) �वयंसेवाको काम कारवाह�को अनगुमन एवं म�ुया�न स�ब�धी काय��म बनाई काया��वयन गन�। 

(छ) �वयंसेवा स�ब�धी काय��मह�को बीचमा सम�वय कायम गन�का �नि�त आव�यक �यव�था गन� 

गराउने । 

(ज) �नद�शक स�म�तको वैठकमा पेश गन� काय� सूचीको �नधा�रण गन� । 

११. �नद�शनालयको �थापना : (१) �वयंसेवा स�ब�धी नी�त �नमा�ण र य�ता काय��मह�को 

काया��वयन अनगुमन तथा मू�या�नर अ�भलेख �यव�थापन �व��न, सहजीकरण र �नयमन स�ब�धी काय� 

गन� सवै �व��व�ालयमा रा��य �वयंसेवक सेवा �नद�शनालयको �थापना ग�रनेछ । 

 (२) सबै �नद�शनालयह�सँग सम�वय गन� िश�ा म��ालयमा एक रा��य �वयं सेवा महाशाखा 

रहनछे । 

१२. अनगुमन तथा सम�वय स�म�तः (१) िज�लामा संचा�लत �वयंसेवा अ�भयान अ�तग�तको 

काय��मह�को अनगुमन तथा सम�वय गन� देहाय बमोिजमको िज�ला अनगुमन तथा सम�वय स�म�त 

रहन ेछ । 

     

(क)  �मखु िज�ला 

अ�धकार� – संयोजक 

(ख)  �थानीय 

�वकास अ�धकार� – सद�य 

(ग)  िज�ला िश�ा 

अ�धकार� – सद�य 

(घ)  �मखु, िज�ला 

जन�वा��य काया�लय – सद�य 

(ङ)  �मखु, 

खानेपानी तथा सरसफाई �ड�भजन/सव-�ड�भजन काया�लय  – सद�य 

(च)  िज�लाि�थत 

�या�पस �मखु/उ�च मा�या�मक �व�ालयका �ाचाय� र �यव�थापन स�म�तका पदा�धकार�ह�म�ये 

अनगुमन तथा सम�वय स�म�तले मनोनयन गरेका दईु जना – सद�य 

(छ)  िज�लाि�थत 

कृयाशील सबै राजनै�तक दलका ��त�न�धह� – सद�य 
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(ज)  �मखु, नेपाल 

रेड�स िज�ला स�म�त – सद�य 

(झ)  �मखु,उ�ोग 

वािण�य संघ िज�ला स�म�त – सद�य 

(ञ)  

�मखु/��त�न�ध गैरसरकार� संघ िज�ला स�म�त – सद�य 

(ट)  च�दादाता, 

समाजसेवी, संघसं�था म�येबाट अनगुमन तथा सम�वय स�म�त�ारा  मनो�नत (बढ�मा ३ जना) 

 – सद�य 

(ठ)  खास 

काय��म प�रचालन गनु�पदा� सो कामसँग स�ब� �व� वा �वषयगत �नकायका �मखु-सद�य – 

सद�य 

(ड)   सहायक �मखु 

िज�ला अ�धकार�/शाखा अ�धकृत िज�ला �शासन काया�लय –सद�य सिचव  

(२) उपदफा (१) को ख�ड (च) र (छ) बमोिजम सद�यह�को मनोनयन गदा� यथास�भव समावेशी 

�स�ा�तको आधारमा ग�रनेछ । 

(३) अनगुमन तथा सम�वय स�म�तको संयोजकले आव�यकता अनसुार अनगुमन तथा सम�वय स�म�तको 

बैठक बोलाउन स�नेछ । 

(४) अनगुमन तथा सम�वय स�म�तले उपय�ु ठह� याएको सं�थाको ��त�न�ध वा �वषय �व�लाई अनगुमन 

तथा सम�वय स�म�तको बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ। 

(५) अनगुमन तथा सम�वय स�म�तको बैठक स�ब�धी अ�य काय��व�ध अनगुमन तथा सम�वय स�म�त 

आफ� ले �नधा�रण गरे बमोिजम हनुेछ। 

(६) अनगुमन तथा सम�वय स�म�तको सिचवालय िज�ला �शासन काया�लयमा रहनेछ। 

                                                             

१३. अनगुमन तथा सम�वय स�म�तको काय�ह�ः  अनगुमन तथा सम�वय स�म�तले देहाय बमोिजमका 

काय�ह� गन�छः- 

(क) िज�ला�भ� प�रचा�लत हनेु �वयंसेवा अ�भयानको ला�ग �वयंसेवकह�को अनमुा�नत सं�या तयार गन�, 

(ख) िज�लामा प�रचालन ग�रने काय��मह�को सूची तयार गन�, 

(ग) �नद�शक स�म�त र काय�कार� स�म�तले �दएको �नद�शन काया��वयन गन� गराउने, 

(घ) �वयंसेवा काय��म स�ब�धमा कुनै ���वधा भए सोको समाधान गन� र काय�कार� स�म�त सम� 

सोको जानकार� पठाउन,े 

(ङ) अनगुमन तथा सम�वय स�म�तले �वकास �नमा�ण/अ�भयाना�मक काय��म/जागरण ज�ता 

कृयाकलापमा संल�न हुन चाहन े िज�ला�भ�का �वयंसेवकको �चीको �े�, सीप, �ान वा �मता 

स�हतको अ�भलेख तयार गन�, िज�लाभरमा �वयंसेवकको आव�यकता र पू�त�को अ�भलेख रािख 
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वा�ष�क�पमा अ�ाव�धक गन� र िज�ला�भ�बाट आपू�त� हनु नस�न े �वयंसेवक जनशि�का ला�ग 

काय�कार� स�म�तमा माग गर� पठाउन,े 

(च) िज�ला�भ� रहेका �व�ीय सं�था, उ�ोगी �यापार�, सामदुा�यक संघसं�था लगायतबाट �वयंसेवा 

अ�भयानको ला�ग सहयोग रकम �ा� गर� प�रचालन गन�, 

(छ) िज�ला�भ� �वयंसेवाको �योजनका ला�ग �ा� रकम तो�कएको �े�मा प�रचालन गन� �यव�था 

�मलाउन,े 

(ज) िज�ला�भ� �वयंसेवा अ�भयान काय��मको �व��न गन�, 

(झ) आ�थ�क �ोत प�रचालन स�ब�धी काम गन�, 

(ञ) उपल�ध जनशि�, आव�यक �नमा�ण साम�ी र उपकरणको �योग तथा प�रचालन गन� �वयं सेवा 

काय��म अ�तग�त �नमा�ण भएका स�पि�को रेखदेख, मम�त स�भार र स�ालन एवं द�गो �यव�था र 

लाभको �यायोिचत बाँडफाँडको �व�ध �मलाउने। 
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प�र�छेद- ४ 

बजेट स�ब�धी �यव�था 

 

१४. बजेटको �यव�थाः रा��य �वयंसेवा अ�भयानको ला�ग �ा� रकमह� नयाँ नेपाल �नमा�ण कोष माफ� त 

प�रचालन ग�रनेछ। 

१५. खच�को �ववरण साव�ज�नक ग�रनेः (१) िज�ला �भ� स�ालन हनेु �वयंसेवा काय�लाई सघाउन नेपाल 

सरकार , क�पनी/�यवसायी/औ�ो�गक ��त�ान, च�दादाता, नया ँनेपाल �नमा�ण सं�था तथा गैरआवासीय 

नेपाल�ह�ले �दएको योगदानलाई �नि�त काय��व�ध बनाई पारदश�ढंगले खच� ग�रनेछ। 

(२) रा��य �वयंसेवाको काममा �वे�छाले �दएको नगद वा िज�सी रकम, दाताको नाम, खच� रकम र खच� 

भएको काय��म वा कृयाकलापको �ववरण तयार गर� एक ��त काय��म स�ालन भएको �थानका 

उपभो�ा संघ-सं�थालाई,एक ��त �थानीय �नकाय र एक ��त अनगुमन तथा सम�वय स�म�तलाई 

मा�सक �पमा उपल�ध गराई सो �ववरण हरेक चार म�हनामा साव�ज�नक ग�रनेछ।  

(३) अनगुमन तथा सम�वय स�म�तले रा��य �वयंसेवा अ�भयानको ला�ग �ा� गरेको सबै रकमको एक�कृत 

र दाताह�ले �दान गरेको रकम छु�ा��ै तो�कएको �े�मा प�रचालन गन� �यव�था �मलाउनेछ। 

िज�ला�भ� रहेका �व�ीय सं�था, उ�ोगी, �यापार�, नाफामूलक फम�, क�पनी, �यवसायी लगायतबाट 

यस �वयंसेवा अ�भयानको ला�ग सं�थागत सामािजक दा�य�वको �पमा सहयोग �ा� गर� प�रचालन 

गन� स�कनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम �ा� सहयोगको सबै �ववरण साव�ज�नक गनु� पन�छ। 

१६. बजेट खच� वा कटौती गन� नपाईनेः (१) नेपाल सरकारका कुनै प�न �नकायले �वयंसेवा अ�भयान 

स�ालन गन�को ला�ग थप बजेट �नकासा मा�न वा कुनै �वकास आयोजनाको ला�ग छु�ाइएको 

बजेट खच� वा कटौती गन� पाइन े छैन। तर �वकास �नमा�णका ला�ग आव�यक साम�ी ख�रद गन� 

�यव�था ग�रएको बजेटबाट सोह� �योजनका �वयंसेवा प�रचालन गन� गर� खच� भएर नजान ेसाम�ी 

ख�रद गर� रा��य �वयंसेवा अ�भयानमा �योग गन� बाधा पन� छैन। साथै मौ�दातबाट सामा�य सेवा 

वा टेवामा खच� गन� यस �ावधानले समते बाधा प ु�् याएको मा�नन ेछैन । 

(२) रा��य �वयंसेवा अ�भयान काय��ममा �योग भएको साम�ीको स�बि�धत काया�लयले अ�भलेख 

राख्न ु पन�छ।
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प�र�छेद- ५ 

�वयंसेवकह�को आचरण स�ब�धी �यव�था 

 

१७. �वयंसेवकह�को आचरणः यस �नद�िशका बमोिजम प�रचा�लत हनुे �वयंसेवकह�ले देहायबमोिजमका 

आचरणह� पालना गनु� पन�छः- 

         (क) काय��थलमा वा वास�थलमा रा��य �वयंसेवा अ�भयान अव�धभर मादक पदाथ� सेवन नगन�, 

       (ख) सरोकारवालाप�ह�सँग िश�, सामािजक�पले मया��दत र नै�तक �यवहार गन�, 

       (ग) सामािजक सदभाव र एकता कायम गन� र �वभाजन एवं å��वको �सज�ना र व�ृ� हनुे काम 

नगन�, 

       (घ) अ�य �नकाय र पदा�धकार�को काममा ह�त�ेप नगन�, 

       (ङ) धना�, घेराउ र जलुसु ज�ता काय��ममा संल�न नहुन,े 

       (च) भ�ा तथा स�ुवधाका �नि�त स�बि�धत सं�थालाई अनिुचत दवाव न�दन,े 

       छ) अ�य सं�थाह�को काय��ममा बाधा नप-ुयाउन,े 

       (ज) �वयंसेवकले पालना गनु� पन� आचार सं�हताको उ�ल� घन नगन�, 

       झ) साव�ज�नक स�पि�को संर�ण गन� । 

 

१८. �वयंसेवक प�रचालन गन� सं�थाले पालना गनु� पन� आचरणः यस �नद�िशका बमोिजम �वयंसेवक 

प�रचालन गन� सं�थाले देहायबमोिजमका आचरणह� पालना गनु� पन�छः-  

   (क) यस �नद�िशकाको पालना गन�, 

     (ख) �नद�शक स�म�त, काय�कार� स�म�त र अनगुमन तथा सम�वय स�म�त वा �तनका अि�तयार �ा� 

अ�धकार�ले यस �नद�िशका बमोिजम �दएको �नद�शनको पालना गन�, 

   (ग) �वयंसेवकह�को बीचमा भेदभाव नगन�, 

   (घ) साव�ज�नक स�प�तको द�ुपयोग एवं �हना�मना नगन�, 

   (ङ) रा� र जनताको वहृ�र ह�तमा आघात प�ुने कुनै काय� नगन�, 

     (च) सामािजक स� भाव र एकतामा नो�सान प�ु याउन ेकाम नगन�, 

     (छ) सरकारको नी�त र काय��मको काया��वयनमा बाधा नप�ु याउन े।    
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प�र�छेद- ६ 

अ�भलेखन, ��तवेदन तथा मू�याङकन �यव�था 

 

१९. अ�भलेखन स�ब�धी �यव�थाः (१) अनगुमन तथा सम�वय स�म�तले �वकास �नमा�ण वा अ�भयानमा 

संल�न द� जनशि�को �ववरण (Skill Profile) र �ाकृ�तक �कोप वा महामार�मा आकि�मक 

राहत तथा उ�ारमा खटाउन स�कने जनशि�को स�पक�  ठेगाना स�हतको �ववरण (Profile) तयार 

गर� एक��त काय�कार� स�म�तमा पठाउन ुपन�छ। 

(२)  काय�कार� स�म�तले �वकास �नमा�णका अ�त�र� �ाकृ�तक �कोप, महामार� आ�द ज�ता 

आपतकाल�न प�रि�थ�तमा पी�डत �यि�ह�लाई आकि�मक राहत र उ�ार गन� 

�वयंसेवकको �पमा प�रचालन गन� स�कने द� जनशि�को िज�लामा अ�भलेख तयार गर� 

रा� ुपन�छ। 

(३) िश�ा म��ालय, �व��व�ालयह� र उ�च मा�या�मक िश�ा प�रष�ले �व�ाथ�ह�लाई 

�वयंसेवा काय��म प�रचालन गदा� �यसको छु�ै अ�भलेखन र ��तवेदन �णाल�को �वकास 

गन�छन ्। रा��य �वयंसेवा अ�भयान अ�तग�त स�ा�लत काय��ममा �वयंसेवकको �पमा रहन े

�व�ाथ�को सहभा�गता पा��म तथा मू�या�नको अ�भ� न अङगको �पमा रहनेछ। 

 

       (४) काय�कार� स�म�तले अनगुमन तथा सम�वय स�म�तलाई िज�लाभरको कूल माग, 

िज�ला�भ�ैबाट आपू�त� हनेु सं�या र �े� तथा अ�यबाट खटाउन ुपन� जनशि�को आकँलन 

गर� काय�कार� स�म�तबाट �ा� �ववरणको आधारमा िज�लागत माग र आपू�त�को के���कृत 

अ�भलेख बनाई िश�ा म��ालयको �वयंसेवा महाशाखामा सोझै पठाउन े �यव�था 

�मलाउनछे। 

 

२०. ��तवेदन स�ब�धी �यव�थाः  (१) रा��य �वयंसेवा अ�भयान अ�तग�तका काय��म कुन गाउँ �वकास 

स�म�त/ नगरपा�लकामा के क�त प�रमाणमा,  कुन कुन �े�का के क�त �वयंसेवकह�को 

संल�नतामा �वयंसेवाको कामका �व�धबाट (�व�ाथ�, सश�ुक, यवुा प�रचालन वा �नश�ुक 

अ�भयान) स�प� भएको हो, उ� काय��म स�ालन गदा� के क�ता क�ठनाई सामना गनु� पय�क 

र आगामी �दनमा य�ता काय��म स�ालन गदा� कसर� �भावकार� बनाउन स�क�छ भ�े �यहोरा 

स�हतको ��तवेदन तयार गर� काम स�प� भएको प�� �दन�भ� हरेक काय��मका संयोजक र 

काय��म स�ालन भएको गाँउ �वकास स�म�त वा नगरपा�लकाको सिचवले गाँउ �वकास स�म�त 

वा नगरपा�लका माफ� त अनगुमन तथा सम�वय स�म�तमा पठाउन ुपन�छ । 
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(२)  वैयि�क�पमा �वयंसेवामा संल�न (खास गर� �व�ाथ�, अवकाश�ा� �यि�ह�, �ये� नाग�रक 

आ�द) �वयंसेवकह�ले उपदफा (१) मा उि�लिखत �ववरण समावेश गर� काम स�प� भएको 

प�� �दन�भ� आ�नो ��तवेदन अनगुमन तथा सम�वय स�म�त सम� पेश गनु� पन�छ।      

(३)  अनगुमन तथा सम�वय स�म�तले उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको ��तवेदन उपर �य�तो ��तवेदन 

�ा� भएको एक म�हना �भ� छलफल र समी�ा गर� अि�तम ��तवेदन संघीय मा�मला तथा 

�थानीय �वकास म��ालयमा पठाउन ुपन�छ। ��तवेदनमा ��येक काय��मको ��ाछु�ै सहभागी 

सं�या, सहभागीको सीप �ववरण, काय��मको उ�े�य र प�रमाण, सो काय�मा भएको कुल खच� र 

�ोत �यव�थापन, सम�या र समाधानको ला�ग ग�रएको �यास आ�द सम�ेटएको दईु प�ृमा 

नब�ने गर� �ववरण समावेश हनु ुपन�छ । संघीय मा�मला तथा �थानीय �वकास म��ालयले सबै 

िज�लाको एक�कृत ��तवेदन तयार गर� आ�थ�क वष� समा� भएको तीन म�हना �भ� काय�कार� 

स�म�तमा पठाउन ु पन�छ। काय�कार� स�म�तले सो ��तवेदन �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लय सम� पेश गन�छ। 

(४) काय�कार� स�म�तले �नद�शक स�म�त सम� हरेक वष� स�पाद�त काम, उपलि�ध, सम�या र 

समाधानका उपायस�हतको वा�ष �क ��तवेदन ��ततु गन�छ । 

 

२१. मू�या� कन स�ब�धी �यव�थाः (१) अनगुमन तथा सम�वय स�म�तले गत आ�थ�क वष�मा आ�नो 

िज�लामा रा��य �वयंसेवा अ�भयान अ�तग�त स�ा�लत काय��मह� म�ये उ�कृ� �वयंसेवाको 

नमूनाको �पमा एउटा काय��मलाई छनौट गर� �यसर� छनौट गनु�को कारण र औिच�यस�हत 

�यसमा सकृय नेत�ृवकार� भ�ूमका खे�ने �यि� वा सं�थाको प�हचान गर� पुर्�कृत गन� हरेक 

वष�को �ावण म�हनामा काय�कार� स�म�त सम� �सफा�रस गर� पठाउनेछ । 

    (२)  उपदफा (१) बमोिजम �ा� ७५ िज�लाका अनगुमन तथा सम�वय स�म�तह�को 

�सफा�रसह�को अ�ययन गर� काय�कार� स�म�तले रा��य �वयंसेवा अ�भयान अ�तग�त स�ा�लत 

तीन वटा उ�कृ� काय� र सो काय�मा नेत�ृवदायी भ�ूमका �नवा�ह गन� �यि� वा सं�थालाई 

सव�तकृ्� �वयंसेवकको परु�कार �दान गन� �नद�शक स�म�त सम� �सफा�रस गर� पठाउनछे। 

     (३) �नद�शक स�म�तले उपदफा (२) बमोिजम �ा� �सफा�रसह� म�ये एकलाई सव�तकृ्� 

�वयंसेवक छनौट गर� उ� सं�थालाई छा�नएको �वकास �नमा�णको काम गन�को ला�ग 

�ो�साहन�व�प एक करोड �पैयाँस�म अनदुान �दन नेपाल सरकार सम� �सफा�रस गन�छ । 
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प�र�छेद- ७ 

�व�वध 

 

२२. सम�वय तथा सरु�ा �यव�थाः (१) अनगुमन तथा सम�वय स�म�तले िज�ला�भ� स�ा�लत सबै 

काय��मको सम�वय गन�छ । 

(२) िज�ला तहमा नगर/गाउँ �वकास स�म�तबाट काय��मको सूची �लई मापद�ड (Scoring) का 

आधारमा सम�वय तथा काया��वयन स�म�तले काय��म छनौट गन�छ । कुन संघ सं�था वा �यि� 

के काममा र कहाँ क�हले सहभागी हुन ेभनी तो�न ेकाम िज�ला सम�वय स�म�तको हनुेछ । हरेक 

काय��मका ला�ग एकजना संयोजक तो�ने काय� अनगुमन तथा सम�वय स�म�तले गन�छ। 

संयोजकले आव�यकतानसुार काय�दल बनाई काम स�प� गन� स�नेछ। 

(३) काय��म स�ालन गन� �थान, स�भा�वत सं�या र समयको जानकार� अनगुमन तथा सम�वय 

स�म�तले िज�ला �हर� काया�लयलाई �दन ुपन�छ । काय��ममा ठूलो सं�या �वयंसेवकह� प�रचालन 

गदा� �यि�गत सरु�ा तथा �यहाँ वरपरको सामािजक सरु�ा एव ंकाय��थल सरु�ाको �ब�ध सरु�ा 

�नकाय र मातहतका सरु�ा पो�ले गनु� पन�छ । 

(४) िज�ला �हर� काया�लयले हरेक �वयंसेवकह�ले अपनाउन ु पन� सरु�ा स�ब�धी सतक� ता र 

आव�यकता पदा� अपनाउनपुन� काय��व�ध उ�लेख भएको सरु�ा सूचना पचा� तयार गर� काय��थलमा 

टाँ�ने र �वयंसेवकले �यसको जानकार� पाउने �यव�था �मलाउन ुपन�छ। 

(५) ठूलो सं�यामा �वयंसेवक प�रचालन हुने हरेक काय��म श�ु हुन ु पूव� �थानीय सरु�ा �नकायका 

�मखुले सबै �वयंसेवकलाई सरु�ा �यव�था बारे जानकार� स�हतको संि�� �िश�ण �दन ुपन�छ । 

(६) िज�ला �वकास स�म�तको काया�लयले जनसमदुाय प�रचालन अव�धमा चौ�वसै घ�टा स�ालनमा हनुे 

सहायता डे�क राखी आप�काल�न सेवा उपल�ध गराउने �यव�था �मलाउन ुपन�छ। 

(७) सरसफाई ज�ता अ�पकाल�न अ�भयाना�मक तथा चेतनामूलक काय��मह� श�ु गरेको प�� 

�दन�भ� स�प� ग�रस�न ुपन�छ । 

 

२३. �वयंसेवक खटाउन स�नेः (१) �नद�शनालयले द��ा�त हनु ु पूव� �ा�व�धक �वषयमा अ�नवा�य र 

अ�ा�व�धक �वषयमा �नि�त सं�यामा ��येक वष� �वयंसेवकको �पमा काम गन� �व�ाथ�ह�लाई 

खटाउन स�नेछन ्।  

      (२) िश�ा म��ालयले सबै �व��व�ालयह�मा उपल�ध जनशि� र िज�ला तहबाट �ा� मागको 

�व�षेण गर� �व��व�ालयह�लाई �नि�त �थानमा �नि�त कामका ला�ग तो�कएको सं�यामा 

�वयंसेवक खटाउन र �यसको �नय�मत अनगुमन गर� �यसैका आधारमा �नजह�को शैि�क 

मू�याङकन गन� �णाल� बनाई काया��वयन गन� लगाउनेछ ।  
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 २४. जीवन �नवा�ह भ�ा उपल�ध गराउन स�नेः रा��य �वयंसेवा अ�भयान काय��ममा संल�न 

�वयंसेवकह�लाई �वयंसेवा काममा संल�न रहेको अव�धभर जीवन �नवा�हको ला�ग आव�यक पन� 

�यूनतम जीवन �नवा�ह भ�ा नेपाल सरकारले उपल�ध गराउन स�नेछ ।                  

२५. सहयोग माग गन� स�कनेः रा��य �वयंसेवा अ�भयान काय��मको ला�ग आव�यक पन� �यावल, 

उपकरण वा साधनह� सौज�य �व�प वा �योजन स�कएप�छ �य�ता साम�ीह� �फता� लैजाने गर� 

�ा� गन� वा भाडामा �लन �नमा�ण �यवसायी संघ, उ�ोग वािण�य महासंघ, उ�मी �यवसायी, 

क�पनी र समाजसेवी सम� अनरुोध गन� स�कनेछ । 

२६. रा��य �वयंसेवक प�रचालन गदा� �यान �दन ुपन�ः रा��य �वयंसेवा अ�भयान अ�तग�तको काय��ममा 

�वयंसेवकह� प�रचालन गदा� सकेस�म आ�नो �नय�मत बास�थानभ�दा कम भ�दा कम �यि� 

अ�य� बास ब�न ुपन� गर� र कम भ�दा कम सवार� साधन �योग गनु� पन� वा लामो दूर�को या�ा 

तय गनु� नपन� �स�ा�त अन�ुप गनु�पन�छ। 

२७. कुनै श�ुक उठाउन नपाईनःे रा��य �वयंसेवा अ�भयान अ�तग�त स�ा�लत काय��मको ला�ग कुनै 

प�न शैि�क सं�थाले अ�भभावकबाट थप श�ुक उठाउन पाउन ेछैन । 

२८. �च�लत कानून बमोिजम कारवाह� गन� लेखी पठाउनःे यस �नद�िशका बमोिजम स�ालन हनेु �वयंसेवा 

काय��मको ला�ग ख�रद साम�ी वा �वयंसेवा काय��मको रकमको कसैले द�ुपयोग वा �हना�मना 

गर� ��ाचारज�य कृयाकलाप गरेको पाईएमा �च�लत कानून बमोिजम कारवाह� गन� स�बि�धत 

�वयंसेवा काय��म स�ालकले �मखु िज�ला अ�धकार� सम� लेखी पठाउन ुपन�छ।  

२९. �नद�िशकाको पालना गनु�पन�ः �वयंसेवकह�को प�रचालन, सम�वय, �व��न, सहजीकरण, अनगुमन र 

मू�या� कन स�ब�धी काय�ह�मा संल�न सबै �यि� र �नकायह�ले �वयंसेवा स�ब�धी आ�नो 

काय� स�ालन गदा� यस �नद�िशकाको पालना गनु� पन�छ। 


