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राि य ःवयंसेवा अिभयान िनदिशका, २०६९ 

ूःतावनाः 
 नेपालको आिथर्क तथा सामािजक पान्तरणमा समाजका सबै सदःयह  सेवाभावले ःवेच्छापूवर्क 

संलग्न हनुे वातावरण िनमार्ण गिर ःवयंसेवालाई मलुकुभर चरणब  पमा स ालन गनर्, उच्च िशक्षा 
अध्ययन गिररहेका यवुाह लाई ःवयंसेवाको माध्यमबाट व्यवहािरक एवं िजवनोपयोगी ान ूा  गन 
अवसर जटुाई मलुकुको सम्बिृ का लािग यवुाह लाई आफै अमसर हनेु तत्परता जगाई ःवयंसेवालाई 
राि य जीवन प ितको पमा िवकास गनर् आवँयक भएको पिरूआेयमा राि य ःवयंसेवा अिभयानलाई 
ःप , पारदशीर्, मयार्िदत एवं व्यविःथत बनाउन, ःवयंसेवा सम्बन्धी कायर् र त्यसको व्यवःथापन ूिकयामा 
एक पता ल्याउन एवं ःवयंसेवाको सम्वधर्न तथा सहजीकरण गनर् नेपाल सरकारले देहायको राि य 
ःवयंसेवा अिभयान िनदिशका, २०६९ जारी गरेको छ ।    

                            
पिरच्छेद- १ 
ूारिम्भक 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भः (१) यस िनदिशकाको नाम "राि य ःवयंसेवा अिभयान िनदिशका,२०६९" 
रहेको छ। 
                     (२) यो िनदिशका तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 

२. पिरभाषाः िवषय वा ूसंगले अक  अथर् नलागेमा यस िनदिशकामा,- 
(क) "कायर्कारी सिमित" भ ाले दफा ९ बमोिजमको राि य ःवयंसेवा कायर्कारी सिमित सम्झन ु

पछर्। 
(ख) "िनदशक सिमित" भ ाले दफा ७ बमोिजमको राि य ःवयंसेवा िनदशक सिमित सम्झन ुपछर्। 
(ग) "िनदशनालय" भ ाले दफा ११ बमोिजमको राि य ःवयंसेवा िनदशनालय सम्झन ुपछर्। 
(घ) "अनगुमन तथा समन्वय सिमित" भ ाले दफा १२ बमोिजमको िजल्ला अनगुमन तथा समन्वयन 

सिमित सम्झन ुपछर् । 
(ङ) "ःवयंसेवक" भ ाले यस िनदिशका बमोिजम ःवेच्छापूवर्क ःवयंसेवा सम्बन्धी कायर्मा संलग्न 

रहेको व्यिक्त सम्झन ुपछर्। 
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पिरच्छेद- २ 

राि य ःवयंसेवा अिभयान सम्बन्धी व्यवःथा 
३. राि य ःवयंसेवा अिभयानको स ालनः (१) नेपाल सरकारले ूदान गन सेवाका सबै क्षेऽमा 
ःवयंसेवालाई पूरकको पमा लैजान आवँयक पन बहृत ्जनशिक्तलाई सेवाभावले ःवेच्छापूवर्क संलग्न 
हनुे वातावरण िनमार्ण गरी रा  िनमाणर्को अिभयानमा आमनागिरकलाई संलग्न हनुे महत्वपूणर् अवसर 
ूदान गनर्को लािग रा व्यापी पमा ःवयंसेवा अिभयानलाई व्यविःथत गनर् िव िव ालय ूवेशको चरणमा 
रहेका वा िव िव ालयह बाट दीक्षान्त हनु लागेका यवुाह लाई मलुकुको कला, संःकृित, भगूोल र 
िविवधतासँग पिरिचत गराई रा को सम्बिृ  र राि य एकतामा योगदान िदन, भावी जीवनका लािग 
उपयोगी, व्यवहािरक ान, सीप र आत्मिव ासयकु्त सक्षम नागिरक बनाउन राि य ःवयंसेवा अिभयान 
स ालन गिरने छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम राि य ःवयंसेवा अिभयान स ालनको लािग देहायका कामह  
गिरनेछः- 

(क)  व्यिक्तमा भएको सीप र ानको उपयोग हनुे गरी रा  र समाजको िवकासमा सहयोग 
पगु्ने काममा ःवयंसेवकह को पिरचालन गनर्का लािग कुन-कुन कायर्को िनिम्त कःतो 
सीप र ान भएको जनशिक्तको खाँचो छ भ े कुराको पिहचान गन, ःवयंसेवा गनर् चाहने 
व्यिक्त वा संःथाको सूची तयार गन र त्यःतो सूची सावर्जिनक गन, 

(ख)  ःवयंसेवकह को सेवा चाहने समदुाय, िव ालय, संघसंःथा वा िनकायह को आवँयकता 
पिहचान गन र उनीह को योगदानको िववरण संकलन तथा अ ाविधक गरी 
आवँयकताको ूाथिमकीकरण गन, 

(ग)  खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेख भए बमोिजम आपूितर् र मागको उपयकु्त व्यवःथापन 
गन, 

(घ)  अिभयानात्मक काममा आमनागिरकको सहयोग जटुाउन उनीह को सहभािगताका 
सम्बन्धमा आवँयक छलफल गन, कायर्बमको पिहचान, छनौट वा ूाथिमकीकरण गन, 

(ङ)  ःवयंसेवाको कायर्मा संलग्न हनु चाहने व्यिक्तह लाई ूोत्साहन िदनको िनिम्त त्यसमा  
सहयोग प-ुयाउने खालका कायर्बमको तजुर्मा र कायार्न्वयन गन, 

(च)  ौमको सम्मान गन, ौम गन र रा  िनमार्णमा योगदान िदने व्यिक्तले 
गौरव र खशुीको अनभुव गन वातावरणको िसजर्ना गनर् सो अनसुारको ूोत्साहन 
ूणालीको िवकास गन, 

(छ)  रा लाई फाइदा पगु्ने काममा ःवेिच्छक सेवा गनर् अमसर गराउनको िनिम्त आवँयक 
चेतनामूलक कायर्बमको तजुर्मा र कायार्न्वयन गन, 

(ज)  ःवयंसेवकह लाई भौितक तथा कायर्ःथल सरुक्षाको ूत्याभिूत िदने, 
(झ)  ःवयंसेवक भई काम गन मािनसह लाई ःवयंसेवा प ातको जीवनको िनिम्त 

आवँयक र उपयोगी अनभुव र सीपको िवकास गनर् सघाउने, 
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(ञ)  ःवयंसेवाको लािग तािलमको आवँयकता पन ःवाःथ्य, िशक्षा, आकिःमक 
जोिखम सरुक्षा जःता िवषयमा तालीमह  उपलब्ध गराउने व्यवःथा िमलाउने,  

(ट)  ःवयंसेवासम्बन्धी कायर्बमको व्यवःथापन, अिभलेख, अनगुमन, र मूल्याङकन 
ूकृयामा ःथानीय िनकायह  र केन्िीय िनकायह को भिूमकालाई पिरभािषत गन, 

(ठ)  ःथानीय बािसन्दा नै आफ्नो गाउँ, इलाका वा क्षेऽको आवँयकता पिहचान गनर् र 
ःथानीय ौोत पिरचालन गनर् सक्षम हनु्छन ्र के काम गन वा कःतो कायर्बम स ालन 
गन भ े बारेमा िनणर्य िलने सबैभन्दा उ म िनकास ःथानीय समदुाय नै हो भ े 
मान्यताका आधारमा कायर्बम छनौट गन, 

(ड) ःवयंसेवालाई राि य जीवनको अिभ  अ  र औपचािरक िशक्षाको परुकका पमा 
लैजान िव ालय तथा िव िव ालयको पा बममा समावेश गन व्यवःथा िमलाउने, 

(ढ) ःवयंसेवा र पिरयोजनाको िभ तालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारका सबै अंग तथा  
िनकायह ले आफ्ना कायर्बमह मा ःवयंसेवा मैऽी कायर्बमह  समावेश गन । 

४. राि य ःवयंसेवा कायर्बमह को ूाथिमकताः राि य ःवयंसेवा अिभयान अन्तगर्त कायर्बम स ालन 
गदार् देहायका कायर्ह लाई ूाथिमकता िदई स ालन गनुर् पनछः-  

(क) शहर वा बःती सरसफाई र नदी सरसफाई, 
(ख) खलु्ला िदसामकु्त क्षेऽ घोषणा (एक घर एक शौचालय बनाई गाँउ िवकास सिमित तथा शौचालय 

िविहन घर नहनेु गरी) कायर्बम, 
(ग) पोखरी, जलाशयको िनमार्ण तथा ममर्तसम्भार, कुलो, नहरको िनमाणर् तथा ममर्तसम्भार, 
(घ) खानेपानी आयोजनाह को िनमार्ण तथा खानेपानी िवतरणको काम, 
(ङ) ःवाःथ्य चौकी, िव ालय भवन, गाँउ िवकास सिमित भवन, सामदुाियक भवन,  गोदामघर, हाटबजार 

िनमार्ण आिद सामदुाियक िवकास िनमार्णको काम, 
(च) कृिष, पशपुालन वा व्यावसाियक खेती सम्बन्धी काम (बागवानी केन्ि, नसर्री वा नगदेवाली, बेमौसमी 

तरकारी उत्पादन, एक घर एक करेसाबारी, जडीबटुीको व्यावसाियक खेती तथा ूशोधन सम्बन्धी 
कायर्बम), 

(छ) सडक, बाटो, पलु, तइुन िनमार्ण तथा जीण ारको काम, 
(ज) नदी िनयन्ऽण, पै॑ो िनयन्ऽण, भल व्यवःथापन, वन बकृ्षारोपण, 
(झ) ःवाःथ्य सेवा, 
(ञ) साक्षरता अिभयान, 
(ट) खेलकुद मैदान, उ ान िनमार्ण तथा ममर्तसंभार एवं ःतरो ित, 
(ठ) मठमिन्दर, कला संःकृितको पनुःथार्पना तथा जीण ारको काम, 
(ड) लोपोन्मखु जाितका लािग आवास िनमार्ण, 
(ढ) िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी काम, रोकथाम, जागरण, 
(ण) ःथानीय तहमा उपयकु्त ठािनएका कायर्, 
(त) सामािजक कुरीित, िवकृित तथा लैङिगक िहंसा िव को अिभयान सम्बन्धी कायर्, 
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(थ) ःथानीय ौोत र साधनको ूयोगलाई राि य ःवयंसेवा अिभयानमा ूाथिमकता िदने कायर्, र 
(द) नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कायर् । 

           ५. राि य ःवयंसेवामा संलग्न हनु सक्ने सम्भाब्य व्यिक्त तथा समदुायह ः राि य ःवयंसेवा काेर्बममा देहाय 
बमोिजमका व्यिक्  वा समदुायले सेवाभावले ःवेच्छापूवर्क सहभागी हनु सक्ने छनः्- 

(क) ज्ये  नागिरक, 
(ख) क्याम्पस तथा िव िव ालयमा अध्ययनरत िव ाथीर्, 
(ग) यवुा, 
(घ) बेरोजगार वा अधर्बेरोजगार यवुा, 
(ङ) समाजमा ूिति त व्यिक्त, 
(च) ूिति त कलाकार, 
(छ) खेलाडी, 
(ज) समाजसेवी, 
(झ) खेलकुद, कला,संःकृितमा संलग्न समदुाय, 
(ञ) उ मी, व्यवसायी, 
(ट) कमर्चारी तथा िशक्षक, 
(ठ) राजनीित , 
(ड) अवकाश ूा  रा सेवक कमर्चारी वा िनवृत िजवन व्यितत गिररहेका व्यिक्त,  
(ढ) सेवाभावले ःवेच्छापूवर्क रा  िनमाणर्मा योगदान गनर् ईच्छुक अन्य व्यिक्त। 

६. ःवयंसेवकका ूकारः  सेवाको उपयोग गन क्षेऽको आधारमा देहाय बमोिजमका ःवयंसेवक हनेु छनः्- 
(क) ःवाःथ्य सेवा सम्बन्धी ःवयंसेवक - यस अन्तगर्त िचिकत्सक,नसर्, ूयोगशाला िवशेष , अन्य 

ःवाःथ्य सम्बन्धी िवशेष , ूािविधक र ःवाःथ्य कायर्कतार्, ःवाःथ्य ःवयंसेिवका आिद रहनेछन ्। 
(ख) सावर्जिनक िनमार्ण तथा ूिविध सम्बन्धी ःवयंसेवक - यस अन्तगर्त इिन्जिनयर, सब-इिन्जिनयर र 

सावर्जिनक िनमार्ण क्षेऽसँग सम्ब  व्यावसाियक ान भएका तथा अन्य ूािविधक, ज्यावल/सामामी 
चलाउने सीप भएका िसल्पी तथा ममर्त गन कािलगढ, कम्प्यूटर सम्बन्धी ूिशक्षक/ममर्तकतार् 
िव तुीय साममी बनाउन तथा ममर्त गनर् जा े आिद रहनेछन।् 

(ग) योजना, व्यवःथापन, कानून र अनसुन्धान के्षऽ सम्बन्धी ःवयंसेवक - यस अन्तगर्त योजनाकार, 
अध्येता तथा अनसुन्धानकतार्, मूल्याँङकन एवं अनगुमनकतार्, लेखापरीक्षक, लेखा सम्बन्धी िवशेष , 
कानून व्यवसायी, कानून िव , व्यवःथापक, अिभलेख व्यवःथापन िव  आिद रहनेछन।् 

(घ) िशक्षा तथा ूसार सम्बन्धी ःवयंसेवक - यस अन्तगर्त िशक्षक, िशिक्षका, ूिशक्षक, ूिशक्षण 
सहायक, साक्षरता अिभयन्ता, स ारकमीर्, सूचना साममी तयार गनर् जा े, दीक्षान्त पूवर्का उच्च 
िशक्षा, ूािविधक िशक्षा तथा उच्च माध्यािमक िव ालयका िव ाथीर् आिद रहनेछन ्। 

(ङ) कृिष, वन र पशकेु्षऽ सम्बन्धी ःवयंसेवक - यस अन्तगर्त कृिष, पश ुतथा वनक्षेऽ सम्बन्धी िवशेष , 
पश ुिचिकत्सक र यस क्षेऽसँग सम्ब  अन्य ूािविधक आिद रहनेछन ्। 
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(च) ूाकृितक साःंकृितक सम्पदा संरक्षण कायर् सम्बन्धी ःवयंसेवक -यस अन्तगर्त सम्पदा संरक्षण 
सम्बन्धी िवषय िवशेष  र ूािविधक,   कलाकमीर् आिद रहनेछन ्। 

(छ) सामदुाियक िवकास सम्बन्धी ःवयंसेवक-    यस अन्तगर्त सामदुाियक  िवकास र सामािजक चेतनाको 
िवकास सम्बन्धी कायर्मा संलग्न ःवयंसेवक आिद रहनेछन ्। 

 (ज) आकिःमक व्यवःथापन सम्बन्धी ःवयंसेवक- यस अन्तगर्त ूकोप व्यवःथापन, उ ार, राहत सम्बन्धी 
क्षेऽगत िव  तथा जानकार तािलम ूा  व्यिक्  आिद रहनेछन ्। 

(झ) अन्य ःवयं सेवक ‐ यस अन्तगर्त खास सीप नभएका तर िवशु  सेवाभावले योगदान िदन इच्छुक 
ःवयंसेवक वा शारीिरक ौम योगदान गन व्यिक्त आिद रहनेछन ्। 
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पिरच्छद -३ 
संःथागत व्यवःथा 

७. िनदशक सिमित  (१) राि य ःवयंसेवा अिभयानको नीित िनमार्ण संचालन गनर्को  लािग देहायको 
राि य ःवयंसेवा िनदशक सिमित रहेनछ । 
 (क) ूधानमन्ऽी ‐अध्यक्ष 

 (ख) नेपाल सरकारका मन्ऽीह   ‐सदःय 
  (ग) व्यवःथािपक संसदमा ूितिनिधत्व गन सवै राजनैितक दलका  
    एक/एक जना ूितिनिधह  -सदःय  
 (घ) राि य योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदःयह  ‐सदःय 
 (ङ) नेपाल सरकारको मखु्य सिचव -सदःय 
  (च) नेपाल सरकारका सिचवह  -सदःय 
  (छ) ःवयंसेवा ूव र्न कायर्मा संलग्न संःथाका ूितिनिधह ह  मध्येबाट  
    पाँच जना नेपाल सरकारले मनोिनत गरेका  -सदःय            
  (ज) िनदशनालयका ूमखु  -सदःय 
  (झ) उच्च माध्यिमक िव ालय िशक्षा पिरषद्को सदःय सिचव -सदःय  
  (ञ) सिचव, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय (अनगुमन हेन)  -सदःय सिचव  

(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोिजम सदःयको मनोनयन गदार् कम्तीमा दईु जना 
मिहलाको ूितिनिधत्व हनेु गरी यथासम्भव मनोनयन गिरने छ । 

 (३) िनदशक सिमितको अध्यक्षले आवँयकता अनसुार िनदशक सिमितको बैठक बोलाउन 
सक्नेछन ्। 

(४) िनदशक सिमितले उपयकु्त ठह-याएको संःथाको ूितिनिध वा, िवषय िव लाई िनदशक 
सिमितको वैठकमा आमन्ऽण गनर् सक्नेछ ।  

 (५) िनदशक सिमितको बैठक सम्बिन्ध अन्य कायर्िविध िनदशक सिमित आफैले िनधार्रण गरे 
बमोिजम हनेुछ । 

 (६) िनदशक सिमितको सिचवालय ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा रहनेछ । 
८. िनदशक सिमितको कायर्ह  : िनदशक सिमितले देहाय बमोिजमका कायर्ह  गनछः-  
(क) ःवयंसेवकको व्यवःथापन सम्बन्धी कायर्बमको तजुर्मा, कायार्न्वयन, समन्वय, ूव र्न, सहजीकरण, 

अनगुमन र मूल्या नसम्बन्धी नीित तजुर्मा गरी लागू गन, 
(ख) ःवयंसेवकको िजम्मेवारी र आचार संिहता तयार गरी लागू गन, 
(ग) ःवयंसेवा सम्बन्धी कायर्बमह को समन्वय गन, 
(घ) ःवयंसेवा सम्बन्धी ःवयंसेवा गन िवषयगत क्षेऽको पिहचान र िनधार्रण गन, 
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(ङ) ःवयंसेवाको ूव र्न गन कायर्मा संलग्न संःथाको क्षमता िवकास तथा सहजीकरण कायर्मा सहयोग 
परु् याउने, 

(च) ःवयंसेवा सम्बन्धी वािषर्क कायर्बम तयार गरी ःवीकृत गन, 
 (छ) ःवयंसेवा सम्बन्धी कायर्बमह को अनगुमन तथा मूल्या न गन। 
९. कायर्कारी सिमित : (१) िनदशक सिमितले राि य ःवयंसेवा अिभयानको सम्बन्धमा िनधार्रण गरेको 
नीितको कायार्न्वयन गनर् देहाय बमोिजम सदःयह  रहेको एक राि य ःवयंसेवा कायर्कारी सिमित 
रहनेछ।  
 (क) राि य योजना आयोगका उपाध्यक्ष -अध्यक्ष 

 (ख) नेपाल सरकारका मखु्य सिचव -सदःय 
 (ग) नेपाल सरकारका सिचवह  -सदःय 
(घ) गैरसरकारी संःथा,  राजनैितक दल,  ःथानीय िनकाय,  नागिरक समाज समेतको 

ूितिनिधत्व हनेु गरी नेपाल सरकारले मनोिनत गरेका दश जना -सदःय 
 (ङ) ूितिनिध िविश  ौेणी नेपाली सेना -सदःय 
 (च) ूहरी महािनरीक्षक -सदःय 
(छ) सश  ूहरी महािनरीक्षक  -सदःय 
 (ज) अनसुन्धान िनदशक, राि य अनसुन्धान िवभाग -सदःय 
(झ) रिज ार, िऽभवुन िव िवध्यालय -सदःय 
(ञ) सदःय सिचव, उच्च माध्यािमक िशक्षा पिरषद -सदःय 
(ट) ूमखु, िशक्षा मन्ऽालय ःवयंसेवा महाशाखा -सदःय 
(ङ) सहसिचव (अनगुमन हेन), राि य योजना आयोगको सिचवालय -सदःय सिचव     
(२)  उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोिजम सदःयह को मनोनयन गदार् कम्तीमा पाँच जना मिहलाको 

ूितिनिधत्व हनेु गरी यथासम्भव समावेशी िस ान्तको आधारमा मनोनयन गिरनेछ । 
(३) कायर्कारी सिमितको अध्यक्षले आवँयकता अनसुार कायर्कारी सिमितको वैठक बोलाउन सक्नेछ । 
(४) कायर्कारी सिमितले उपयकु्त ठहर् याएको संःथाको ूितिनिध वा िवषय िव लाई कायर्कारी सिमितको 

वैठकमा आमन्ऽण गनर् सक्नेछ । 
(५) कायर्कारी सिमितको वैठक सम्बन्धी अन्य कायर्िविध कायर्कारी सिमित आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम 

हनुेछ । 
(६) कायर्कारी सिमितको सिचवालय राि य योजना आयोगको सिचवालयमा रहनेछ ।  
 

१०. कायर्कारी सिमितका कायर्ह ः  (१) कायर्कारी सिमितले देहाय बमोिजमका कायर्ह  गनछ :- 
(क) िनदशक सिमितले गरेका िनणर्यको कायार्न्वयन गन । 
(ख) िनदशक सिमितको मागर्दशर्न िभऽ रही ःवयंसेवा कायर्ह  संचालन सम्बन्धी वािषर्क कायर्बम 

ःवीकृत गन । 
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(ग) राि य ःवयंसेवा अिभयानको संचालन सम्बन्धमा आवँयकतानसुार अनगुमन तथा समन्वय   
सिमितलाई िनदशन िदने । 

(घ) अनगुमन तथा समन्वय सिमितको काम कारवाहीको अनगुमन गन ।  
(ङ) ःवयंसेवा कायर्बम सम्बन्धी नीितगत व्यवःथाको तजुर्मा र सधुारक िनिम्त िनदशक सिमितमा 

ूःताव पेश गन ।    
(च) ःवयंसेवाको काम कारवाहीको अनगुमन एवं मलु्या न सम्बन्धी कायर्बम बनाई कायार्न्वयन गन। 
(छ) ःवयंसेवा सम्बन्धी कायर्बमह को बीचमा समन्वय कायम गनर्का िनिम्त आवँयक व्यवःथा गन 

गराउने । 
(ज) िनदशक सिमितको वैठकमा पेश गन कायर् सूचीको िनधार्रण गन । 

११. िनदशनालयको ःथापना : (१) ःवयंसेवा सम्बन्धी नीित िनमार्ण र यःता कायर्बमह को 
कायार्न्वयन अनगुमन तथा मूल्या नर अिभलेख व्यवःथापन ूव र्न, सहजीकरण र िनयमन सम्बन्धी कायर् 
गनर् सवै िव िव ालयमा राि य ःवयंसेवक सेवा िनदशनालयको ःथापना गिरनेछ । 
 (२) सबै िनदशनालयह सगँ समन्वय गनर् िशक्षा मन्ऽालयमा एक राि य ःवयं सेवा महाशाखा 
रहनेछ । 
१२. अनगुमन तथा समन्वय सिमितः (१)  िजल्लामा संचािलत ःवयंसेवा अिभयान अन्तगर्तको 
कायर्बमह को अनगुमन तथा समन्वय गनर् देहाय बमोिजमको िजल्ला अनगुमन तथा समन्वय सिमित 
रहने छ । 
      

(क)  ूमखु िजल्ला 
अिधकारी Ñ संयोजक 

(ख)  ःथानीय 
िवकास अिधकारी Ñ सदःय 

(ग)  िजल्ला िशक्षा 
अिधकारी Ñ सदःय 

(घ)  ूमखु, िजल्ला 
जनःवाःथ्य कायार्लय Ñ सदःय 

(ङ)  ूमखु, 
खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन/सव-िडिभजन कायार्लय  Ñ सदःय 

(च)  िजल्लािःथत 
क्याम्पस ूमखु/उच्च माध्यािमक िव ालयका ूाचायर् र व्यवःथापन सिमितका पदािधकारीह मध्ये 
अनगुमन तथा समन्वय सिमितले मनोनयन गरेका दईु जना Ñ सदःय 

(छ)  िजल्लािःथत 
कृयाशील सबै राजनैितक दलका ूितिनिधह  Ñ सदःय 
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(ज)  ूमखु,  नेपाल 
रेडबस िजल्ला सिमित Ñ सदःय 

(झ)  ूमखु,उ ोग 
वािणज्य संघ िजल्ला सिमित Ñ सदःय 

(ञ)  
ूमखु/ूितिनिध गैरसरकारी संघ िजल्ला सिमित Ñ सदःय 

(ट)  चन्दादाता, 
समाजसेवी, संघसंःथा मध्येबाट अनगुमन तथा समन्वय सिमित ारा  मनोिनत (बढीमा ३ जना) 
 Ñ सदःय 

(ठ)  खास 
कायर्बम पिरचालन गनुर्पदार् सो कामसँग सम्ब  िव  वा िवषयगत िनकायका ूमखु-सदःय Ñ 
सदःय 

(ड)   सहायक ूमखु 
िजल्ला अिधकारी/शाखा अिधकृत िजल्ला ूशासन कायार्लय Ñसदःय सिचव  

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) र (छ) बमोिजम सदःयह को मनोनयन गदार् यथासम्भव समावेशी 
िस ान्तको आधारमा गिरनेछ । 

(३) अनगुमन तथा समन्वय सिमितको संयोजकले आवँयकता अनसुार अनगुमन तथा समन्वय सिमितको 
बैठक बोलाउन सक्नेछ । 

(४) अनगुमन तथा समन्वय सिमितले उपयकु्त ठहर् याएको संःथाको ूितिनिध वा िवषय िव लाई अनगुमन 
तथा समन्वय सिमितको बैठकमा आमन्ऽण गनर् सक्नेछ। 

(५) अनगुमन तथा समन्वय सिमितको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्िविध अनगुमन तथा समन्वय सिमित 
आफले िनधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ। 

(६) अनगुमन तथा समन्वय सिमितको सिचवालय िजल्ला ूशासन कायार्लयमा रहनेछ। 
                                                             
१३. अनगुमन तथा समन्वय सिमितको कायर्ह ः  अनगुमन तथा समन्वय सिमितले देहाय बमोिजमका 
कायर्ह  गनछः- 
(क) िजल्लािभऽ पिरचािलत हनुे ःवयंसेवा अिभयानको लािग ःवयंसेवकह को अनमुािनत संख्या तयार गन, 
(ख) िजल्लामा पिरचालन गिरने कायर्बमह को सूची तयार गन, 
(ग) िनदशक सिमित र कायर्कारी सिमितले िदएको िनदशन कायार्न्वयन गन गराउने, 
(घ) ःवयंसेवा कायर्बम सम्बन्धमा कुनै ि िवधा भए सोको समाधान गन र कायर्कारी सिमित समक्ष 

सोको जानकारी पठाउने, 
(ङ) अनगुमन तथा समन्वय सिमितले िवकास िनमार्ण/अिभयानात्मक कायर्बम/जागरण जःता 

कृयाकलापमा संलग्न हनु चाहने िजल्लािभऽका ःवयंसेवकको चीको क्षेऽ, सीप, ान वा क्षमता 
सिहतको अिभलेख तयार गन, िजल्लाभरमा ःवयंसेवकको आवँयकता र पूितर्को अिभलेख रािख 
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वािषर्क पमा अ ाविधक गन र िजल्लािभऽबाट आपूितर् हनु नसक्ने ःवयंसेवक जनशिक्तका लािग 
कायर्कारी सिमितमा माग गरी पठाउने, 

(च) िजल्लािभऽ रहेका िव ीय संःथा, उ ोगी व्यापारी, सामदुाियक संघसंःथा लगायतबाट ःवयंसेवा 
अिभयानको लािग सहयोग रकम ूा  गरी पिरचालन गन, 

(छ) िजल्लािभऽ ःवयंसेवाको ूयोजनका लािग ूा  रकम तोिकएको क्षेऽमा पिरचालन गन व्यवःथा 
िमलाउने, 

(ज) िजल्लािभऽ ःवयंसेवा अिभयान कायर्बमको ूव र्न गन, 
(झ) आिथर्क ौोत पिरचालन सम्बन्धी काम गन, 
(ञ) उपलब्ध जनशिक्त, आवँयक िनमार्ण साममी र उपकरणको ूयोग तथा पिरचालन गन ःवयं सेवा 

कायर्बम अन्तगर्त िनमार्ण भएका सम्पि को रेखदेख, ममर्त सम्भार र स ालन एवं दीगो व्यवःथा र 
लाभको न्यायोिचत बाँडफाँडको ूवन्ध िमलाउने। 
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पिरच्छेद- ४ 

बजेट सम्बन्धी व्यवःथा 
 
१४. बजेटको व्यवःथाः राि य ःवयंसेवा अिभयानको लािग ूा  रकमह  नयाँ नेपाल िनमार्ण कोष माफर् त 
पिरचालन गिरनेछ। 
१५. खचर्को िववरण सावर्जिनक गिरनेः (१) िजल्ला िभऽ स ालन हनेु ःवयंसेवा कायर्लाई सघाउन नेपाल 
सरकार , कम्पनी/व्यवसायी/औ ोिगक ूित ान, चन्दादाता, नयाँ नेपाल िनमार्ण संःथा तथा गैरआवासीय 
नेपालीह ले िदएको योगदानलाई िनि त कायर्िविध बनाई पारदशीर्ढंगले खचर् गिरनेछ। 
(२) राि य ःवयंसेवाको काममा ःवेच्छाले िदएको नगद वा िजन्सी रकम, दाताको नाम, खचर् रकम र खचर् 

भएको कायर्बम वा कृयाकलापको िववरण तयार गरी एक ूित कायर्बम स ालन भएको ःथानका 
उपभोक्ता संघ-संःथालाई,एक ूित ःथानीय िनकाय र एक ूित अनगुमन तथा समन्वय सिमितलाई 
मािसक पमा उपलब्ध गराई सो िववरण हरेक चार मिहनामा सावर्जिनक गिरनेछ।  

(३) अनगुमन तथा समन्वय सिमितले राि य ःवयंसेवा अिभयानको लािग ूा  गरेको सबै रकमको एकीकृत 
र दाताह ले ूदान गरेको रकम छु ाछ् ै तोिकएको क्षेऽमा पिरचालन गन व्यवःथा िमलाउनेछ। 
िजल्लािभऽ रहेका िव ीय संःथा, उ ोगी, व्यापारी, नाफामूलक फमर्, कम्पनी, व्यवसायी लगायतबाट 
यस ःवयंसेवा अिभयानको लािग संःथागत सामािजक दाियत्वको पमा सहयोग ूा  गरी पिरचालन 
गनर् सिकनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम ूा  सहयोगको सबै िववरण सावर्जिनक गनुर् पनछ। 
१६. बजेट खचर् वा कटौती गनर् नपाईनेः (१) नेपाल सरकारका कुनै पिन िनकायले ःवयंसेवा अिभयान 

स ालन गनर्को लािग थप बजेट िनकासा माग्न वा कुनै िवकास आयोजनाको लािग छु ाइएको 
बजेट खचर् वा कटौती गनर् पाइने छैन। तर िवकास िनमार्णका लािग आवँयक साममी खिरद गनर् 
व्यवःथा गिरएको बजेटबाट सोही ूयोजनका ःवयंसेवा पिरचालन गन गरी खचर् भएर नजाने साममी 
खिरद गरी राि य ःवयंसेवा अिभयानमा ूयोग गनर् बाधा पन छैन। साथै मौज्दातबाट सामान्य सेवा 
वा टेवामा खचर् गनर् यस ूावधानले समेत बाधा पुर्् याएको मािनने छैन । 
(२) राि य ःवयंसेवा अिभयान कायर्बममा ूयोग भएको साममीको सम्बिन्धत कायार्लयले अिभलेख 
राख्न ु पनछ।
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पिरच्छेद- ५ 

ःवयंसेवकह को आचरण सम्बन्धी व्यवःथा 
 
१७. ःवयंसेवकह को आचरणः यस िनदिशका बमोिजम पिरचािलत हनुे ःवयंसेवकह ले देहायबमोिजमका 
आचरणह  पालना गनुर् पनछः- 

         (क) कायर्ःथलमा वा वासःथलमा राि य ःवयंसेवा अिभयान अविधभर मादक पदाथर् सेवन नगन, 
       (ख) सरोकारवालापक्षह सँग िश , सामािजक पले मयार्िदत र नैितक व्यवहार गन, 
       (ग) सामािजक सदभाव र एकता कायम गन र िवभाजन एवं åन् को िसजर्ना र विृ  हनुे काम 

नगन, 
       (घ) अन्य िनकाय र पदािधकारीको काममा हःतके्षप नगन, 
       (ङ) धनार्, घेराउ र जलुसु जःता कायर्बममा संलग्न नहनेु, 
       (च) भ ा तथा सिुवधाका िनिम्त सम्बिन्धत संःथालाई अनिुचत दवाव निदने, 
       छ) अन्य संःथाह को कायर्बममा बाधा नप-ुयाउने, 
       (ज) ःवयंसेवकले पालना गनुर् पन आचार संिहताको उल्लङ् घन नगन, 
       झ) सावर्जिनक सम्पि को संरक्षण गन । 

 
१८. ःवयंसेवक पिरचालन गन संःथाले पालना गनुर् पन आचरणः यस िनदिशका बमोिजम ःवयंसेवक 

पिरचालन गन संःथाले देहायबमोिजमका आचरणह  पालना गनुर् पनछः-  
   (क) यस िनदिशकाको पालना गन, 

     (ख) िनदशक सिमित, कायर्कारी सिमित र अनगुमन तथा समन्वय सिमित वा ितनका अिख्तयार ूा  
अिधकारीले यस िनदिशका बमोिजम िदएको िनदशनको पालना गन, 

   (ग) ःवयंसेवकह को बीचमा भेदभाव नगन, 
   (घ) सावर्जिनक सम्पितको दु पयोग एवं िहनािमना नगन, 
   (ङ) रा  र जनताको वहृ र हीतमा आघात पगु्ने कुनै कायर् नगन, 

     (च) सामािजक स   भाव र एकतामा नोक्सान परु् याउने काम नगन, 
     (छ) सरकारको नीित र कायर्बमको कायार्न्वयनमा बाधा नपरु् याउने ।    
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पिरच्छेद- ६ 
अिभलेखन, ूितवेदन तथा मूल्याङकन व्यवःथा 

 
१९. अिभलेखन सम्बन्धी व्यवःथाः (१) अनगुमन तथा समन्वय सिमितले िवकास िनमार्ण वा अिभयानमा 

संलग्न दक्ष जनशिक्तको िववरण (Skill  Profile) र ूाकृितक ूकोप वा महामारीमा आकिःमक 
राहत तथा उ ारमा खटाउन सिकने जनशिक्तको सम्पकर्  ठेगाना सिहतको िववरण (Profile) तयार 
गरी एकूित कायर्कारी सिमितमा पठाउन ुपनछ। 
(२)  कायर्कारी सिमितले िवकास िनमार्णका अितिरक्त ूाकृितक ूकोप, महामारी आिद जःता 

आपतकालीन पिरिःथितमा पीिडत व्यिक्तह लाई आकिःमक राहत र उ ार गनर् 
ःवयंसेवकको पमा पिरचालन गनर् सिकने दक्ष जनशिक्तको िजल्लामा अिभलेख तयार गरी 
राख्न ुपनछ। 

(३) िशक्षा मन्ऽालय, िव िव ालयह  र उच्च माध्यािमक िशक्षा पिरषद्ले िव ाथीर्ह लाई 
ःवयंसेवा कायर्बम पिरचालन गदार् त्यसको छु ै अिभलेखन र ूितवेदन ूणालीको िवकास 
गनछन ्। राि य ःवयंसेवा अिभयान अन्तगर्त स ािलत कायर्बममा ःवयंसेवकको पमा रहने 
िव ाथीर्को सहभािगता पा बम तथा मूल्या नको अिभन् न अङगको पमा रहनेछ। 

 
       (४) कायर्कारी सिमितले अनगुमन तथा समन्वय सिमितलाई िजल्लाभरको कूल माग, 

िजल्लािभऽैबाट आपूितर् हनेु संख्या र क्षेऽ तथा अन्यबाट खटाउन ुपन जनशिक्तको आकँलन 
गरी कायर्कारी सिमितबाट ूा  िववरणको आधारमा िजल्लागत माग र आपूितर्को केन्िीकृत 
अिभलेख बनाई िशक्षा मन्ऽालयको ःवयंसेवा महाशाखामा सोझै पठाउने व्यवःथा 
िमलाउनेछ। 

 
२०. ूितवेदन सम्बन्धी व्यवःथाः  (१) राि य ःवयंसेवा अिभयान अन्तगर्तका कायर्बम कुन गाँउ िवकास 

सिमित/ नगरपािलकामा के कित पिरमाणमा,  कुन कुन क्षेऽका के कित ःवयंसेवकह को 
संलग्नतामा ःवयंसेवाको कामका िविधबाट (िव ाथीर्, सशलु्क, यवुा पिरचालन वा िनशलु्क 
अिभयान) सम्प  भएको हो, उक्त कायर्बम स ालन गदार् के कःता किठनाई सामना गनुर् पय क 
र आगामी िदनमा यःता कायर्बम स ालन गदार् कसरी ूभावकारी बनाउन सिकन्छ भ े व्यहोरा 
सिहतको ूितवेदन तयार गरी काम सम्प  भएको पन्ी िदनिभऽ हरेक कायर्बमका संयोजक र 
कायर्बम स ालन भएको गाँउ िवकास सिमित वा नगरपािलकाको सिचवले गाँउ िवकास सिमित 
वा नगरपािलका माफर् त अनगुमन तथा समन्वय सिमितमा पठाउन ुपनछ । 
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(२)  वैयिक्तक पमा ःवयंसेवामा संलग्न (खास गरी िव ाथीर्, अवकाशूा  व्यिक्तह , ज्ये  नागिरक 
आिद) ःवयंसेवकह ले उपदफा (१) मा उिल्लिखत िववरण समावेश गरी काम सम्प  भएको 
पन्ी िदनिभऽ आफ्नो ूितवेदन अनगुमन तथा समन्वय सिमित समक्ष पेश गनुर् पनछ।      

(३)  अनगुमन तथा समन्वय सिमितले उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको ूितवेदन उपर त्यःतो ूितवेदन 
ूा  भएको एक मिहना िभऽ छलफल र समीक्षा गरी अिन्तम ूितवेदन संघीय मािमला तथा 
ःथानीय िवकास मन्ऽालयमा पठाउन ुपनछ। ूितवेदनमा ूत्येक कायर्बमको छ् ाछु ै सहभागी 
संख्या, सहभागीको सीप िववरण, कायर्बमको उ ेँय र पिरमाण, सो कायर्मा भएको कुल खचर् र 
ौोत व्यवःथापन, समःया र समाधानको लािग गिरएको ूयास आिद समेिटएको दईु पृ मा 
नबढ्ने गरी िववरण समावेश हनु ुपनछ । संघीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालयले सबै 
िजल्लाको एकीकृत ूितवेदन तयार गरी आिथर्क वषर् समा  भएको तीन मिहना िभऽ कायर्कारी 
सिमितमा पठाउन ु पनछ। कायर्कारी सिमितले सो ूितवेदन ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को 
कायार्लय समक्ष पेश गनछ। 

(४) कायर्कारी सिमितले िनदशक सिमित समक्ष हरेक वषर् सम्पादीत काम, उपलिब्ध, समःया र 
समाधानका उपायसिहतको वािषर्क ूितवेदन ूःततु गनछ । 

 
२१. मूल्याङ्  कन सम्बन्धी व्यवःथाः (१) अनगुमन तथा समन्वय सिमितले गत आिथर्क वषर्मा आफ्नो 

िजल्लामा राि य ःवयंसेवा अिभयान अन्तगर्त स ािलत कायर्बमह  मध्ये उत्कृ  ःवयंसेवाको 
नमूनाको पमा एउटा कायर्बमलाई छनौट गरी त्यसरी छनौट गनुर्को कारण र औिचत्यसिहत 
त्यसमा सकृय नेततृ्वकारी भिूमका खेल्ने व्यिक्त वा संःथाको पिहचान गरी पुर्ःकृत गनर् हरेक 
वषर्को ौावण मिहनामा कायर्कारी सिमित समक्ष िसफािरस गरी पठाउनेछ । 

    (२)  उपदफा (१) बमोिजम ूा  ७५ िजल्लाका अनगुमन तथा समन्वय सिमितह को 
िसफािरसह को अध्ययन गरी कायर्कारी सिमितले राि य ःवयंसेवा अिभयान अन्तगर्त स ािलत 
तीन वटा उत्कृ  कायर् र सो कायर्मा नेततृ्वदायी भिूमका िनवार्ह गन व्यिक्त वा संःथालाई 
सव त्कृ  ःवयंसेवकको परुःकार ूदान गनर् िनदशक सिमित समक्ष िसफािरस गरी पठाउनेछ। 

     (३) िनदशक सिमितले उपदफा (२) बमोिजम ूा  िसफािरसह  मध्ये एकलाई सव त्कृ  
ःवयंसेवक छनौट गरी उक्त संःथालाई छािनएको िवकास िनमार्णको काम गनर्को लािग 
ूोत्साहनःव प एक करोड पैयाँसम्म अनदुान िदन नेपाल सरकार समक्ष िसफािरस गनछ । 
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पिरच्छेद- ७ 
िविवध 

 
२२. समन्वय तथा सरुक्षा व्यवःथाः (१) अनगुमन तथा समन्वय सिमितले िजल्लािभऽ स ािलत सबै 
कायर्बमको समन्वय गनछ । 
(२) िजल्ला तहमा नगर/गाउँ िवकास सिमितबाट कायर्बमको सूची िलई मापदण्ड (Scoring) का 

आधारमा समन्वय तथा कायार्न्वयन सिमितले कायर्बम छनौट गनछ । कुन संघ संःथा वा व्यिक्त 
के काममा र कहाँ किहले सहभागी हनुे भनी तोक्ने काम िजल्ला समन्वय सिमितको हनेुछ । हरेक 
कायर्बमका लािग एकजना संयोजक तोक्ने कायर् अनगुमन तथा समन्वय सिमितले गनछ। 
संयोजकले आवँयकतानसुार कायर्दल बनाई काम सम्प  गनर् सक्नेछ। 

(३) कायर्बम स ालन गन ःथान, सम्भािवत संख्या र समयको जानकारी अनगुमन तथा समन्वय 
सिमितले िजल्ला ूहरी कायार्लयलाई िदन ुपनछ । कायर्बममा ठूलो संख्या ःवयंसेवकह  पिरचालन 
गदार् व्यिक्तगत सरुक्षा तथा त्यहाँ वरपरको सामािजक सरुक्षा एवं कायर्ःथल सरुक्षाको ूबन्ध सरुक्षा 
िनकाय र मातहतका सरुक्षा पो ले गनुर् पनछ । 

(४) िजल्ला ूहरी कायार्लयले हरेक ःवयंसेवकह ले अपनाउन ु पन सरुक्षा सम्बन्धी सतकर् ता र 
आवँयकता पदार् अपनाउनपुन कायर्िविध उल्लेख भएको सरुक्षा सूचना पचार् तयार गरी कायर्ःथलमा 
टाँःने र ःवयंसेवकले त्यसको जानकारी पाउने व्यवःथा िमलाउन ुपनछ। 

(५) ठूलो संख्यामा ःवयंसेवक पिरचालन हनेु हरेक कायर्बम शु  हनु ु पूवर् ःथानीय सरुक्षा िनकायका 
ूमखुले सबै ःवयंसेवकलाई सरुक्षा व्यवःथा बारे जानकारी सिहतको संिक्ष  ूिशक्षण िदन ुपनछ । 

(६) िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लयले जनसमदुाय पिरचालन अविधमा चौिवसै घण्टा स ालनमा हनेु 
सहायता डेःक राखी आपत्कालीन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवःथा िमलाउन ुपनछ। 

(७) सरसफाई जःता अल्पकालीन अिभयानात्मक तथा चेतनामूलक कायर्बमह  शु  गरेको पन्ी 
िदनिभऽ सम्प  गिरसक्न ुपनछ । 

 
२३. ःवयंसेवक खटाउन सक्नेः (१) िनदशनालयले दीक्षान्त हनु ु पूवर् ूािविधक िवषयमा अिनवार्य र 

अूािविधक िवषयमा िनि त संख्यामा ूत्येक वषर् ःवयंसेवकको पमा काम गनर् िव ाथीर्ह लाई 
खटाउन सक्नेछन ्।  

      (२) िशक्षा मन्ऽालयले सबै िव िव ालयह मा उपलब्ध जनशिक्त र िजल्ला तहबाट ूा  मागको 
िव षेण गरी िव िव ालयह लाई िनि त ःथानमा िनि त कामका लािग तोिकएको संख्यामा 
ःवयंसेवक खटाउन र त्यसको िनयिमत अनगुमन गरी त्यसैका आधारमा िनजह को शैिक्षक 
मूल्याङकन गन ूणाली बनाई कायार्न्वयन गनर् लगाउनेछ ।  
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 २४. जीवन िनवार्ह भ ा उपलब्ध गराउन सक्नेः राि य ःवयंसेवा अिभयान कायर्बममा संलग्न 
ःवयंसेवकह लाई ःवयंसेवा काममा संलग्न रहेको अविधभर जीवन िनवार्हको लािग आवँयक पन 
न्यूनतम जीवन िनवार्ह भ ा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।                  

२५. सहयोग माग गनर् सिकनेः राि य ःवयंसेवा अिभयान कायर्बमको लािग आवँयक पन ज्यावल, 
उपकरण वा साधनह  सौजन्य ःव प वा ूयोजन सिकएपिछ त्यःता साममीह  िफतार् लैजाने गरी 
ूा  गनर् वा भाडामा िलन िनमार्ण व्यवसायी संघ, उ ोग वािणज्य महासंघ, उ मी व्यवसायी, 
कम्पनी र समाजसेवी समक्ष अनरुोध गनर् सिकनेछ । 

२६. राि य ःवयंसेवक पिरचालन गदार् ध्यान िदन ुपनः राि य ःवयंसेवा अिभयान अन्तगर्तको कायर्बममा 
ःवयंसेवकह  पिरचालन गदार् सकेसम्म आफ्नो िनयिमत बासःथानभन्दा कम भन्दा कम व्यिक्त 
अन्यऽ बास बःन ुपन गरी र कम भन्दा कम सवारी साधन ूयोग गनुर् पन वा लामो दूरीको याऽा 
तय गनुर् नपन िस ान्त अनु प गनुर्पनछ। 

२७. कुनै शलु्क उठाउन नपाईनेः राि य ःवयंसेवा अिभयान अन्तगर्त स ािलत कायर्बमको लािग कुनै 
पिन शैिक्षक संःथाले अिभभावकबाट थप शलु्क उठाउन पाउने छैन । 

२८. ूचिलत कानून बमोिजम कारवाही गनर् लेखी पठाउनेः यस िनदिशका बमोिजम स ालन हनेु ःवयंसेवा 
कायर्बमको लािग खिरद साममी वा ःवयंसेवा कायर्बमको रकमको कसैले दु पयोग वा िहनािमना 
गरी ॅ ाचारजन्य कृयाकलाप गरेको पाईएमा ूचिलत कानून बमोिजम कारवाही गनर् सम्बिन्धत 
ःवयंसेवा कायर्बम स ालकले ूमखु िजल्ला अिधकारी समक्ष लेखी पठाउन ुपनछ।  

२९. िनदिशकाको पालना गनुर्पनः ःवयंसेवकह को पिरचालन, समन्वय, ूव र्न, सहजीकरण, अनगुमन र 
मूल्याङ्  कन सम्बन्धी कायर्ह मा संलग्न सबै व्यिक्त र िनकायह ले ःवयंसेवा सम्बन्धी आफ्नो 
कायर् स ालन गदार् यस िनदिशकाको पालना गनुर् पनछ। 


