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भूमे स्वयंसेवा (व्यवस्थापन तथा परिचािन) लनयमाविी, २०७४ 

प्रस्तावनााः 

आफ्नो व्यक्तिगत क्तित र स्वार्थभन्दा माक्तर् उठेर सामूक्तिक वा संस्र्ागत क्तवकासका लाक्तग स्वतःस्फूतथ रुपमा योगदान गनथका 

लाक्तग भएको अग्रसर जनशक्तिबाट गाउँपाक्तलकाको भौक्ततक तर्ा सामाक्तजक क्तवकासमा टेवा पुर् याउन समूिमा क्तमलेर काम 

गने, एकआपसमा सियोग आदान प्रदान गने जस्ता सामाक्तजक एकतालाई प्रवर्द्थन गनथ, 

नेपाली समाजमा परापूवथ कालदेक्ति नै अभ्यासमा रिकेो स्वंसेवाकै अको रुप समुदायमा आधाररत कायथिरु जस्तो झारा, 

पमथ, बाटो बनाउने, क्तबसौनी क्तनमाथण गने, चौपारी बनाउने, साँघु िाल्न,े कुलो िन्ने, धमथशाला क्तनमाथण गने जस्ता सामाक्तजक 

कायथिरुलाई समेत एकीकृत गरी गाउँपाक्तलकाको बहुपक्षीय क्तवकासमा स्वयंसेवा माफथ त न्यून पूँजी गररचालनबाट अक्तधकतम् 

क्तवकासमा योगदान पुर् याउन ेजनशक्तिलाई व्यवक्तस्र्त गनथ बाञ्छनीय भएकाले,  

भूमे गाउँपाक्तलकाको भूमे स्वयसेंवा (व्यवस्र्ापन तर्ा सञ्चालन) ऐन, २०७४ को दफा २४ ले ददएको अक्तधकार प्रयोग गरी 

गाउँ कायथपाक्तलकाको क्तमक्तत २०७४/१०/१६ को बैठकबाट स्वीकृत गरी यो क्तनयमावली जारी गररएको छ ।    

 

 

परिच्छेद एक 

सलंिप्त नाम ि प्रािम्भ 

 

1. सलंिप्त नाम ि प्रािम्भाः 

 (१) यो ननयमावलीको नाम "भूमे स्वयंसेवा काययक्रम (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन) लनयमाविी, २०७४" 

िहकेो छ ।  

 

 (२) यो ननयमावली गाउँ कायवपानलकाको बैठकबाट स्वीकृत भएको नमनतदनेि लाग ूहुनछे ।  

2. परिभाषााः नवषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमााः 

अ) स्वयंसेवक भन्नाले आफ्नो व्यक्तिगत क्तित र स्वार्थभन्दा माक्तर् उठेर सामूक्तिक वा संस्र्ागत क्तवकासका 

लाक्तग स्वतःस्फूतथ रुपमा योगदान गनथका लाक्तग भएको अग्रसरता भई गाउँ कायथपाक्तलकाको कायाथलयबाट 

स्वयंसेवक भनी क्तनयुि व्यक्ति, समूि/संस्र्ालाई सम्झनुपदथछ । 

आ) ऐन भन्नाले भमू ेस्वयंसेवा ऐन, २०७४ लाई सम्झनपुदवछ ।  

इ) लनयमाविी भन्नाले भमू ेस्वयंसेवा (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ननयमावली, २०७४ लाई सम्झन ुपदवछ ।  

ई) गाउँपालिका भन्नाले भमूे गाउँपानलकालाई सम्झन ु पदवछ । सो शब्दले आवश्यक पिेको अवस्थामा अन्य 

गाउँपानलकालाई समेत िनाउनेछ ।  

उ) गाउँसभा भन्नाले भमू ेगाउँ सभालाई सम्झन ुपदवछ ।  

ऊ) अध्यि भन्नाले भमूे गाउँपानलकाका अध्यक्षलाई सम्झन ुपदवछ ।  

ऋ) उपाध्यि भन्नाले भमूे गाउँपानलकाका उपाध्यक्षलाई सम्झन ुपदवछ ।  

ऌ) गाउँ काययपालिका भन्नाले भमूे गाउँ कायवपानलकालाई सम्झन ुपदवछ । 
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ऍ) प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत भन्नाले भमू े गाउँ कायवपानलकाको कायावलयका प्रमिु प्रशासकीय अनिकृतलाई 

सम्झन ुपदवछ । 

ऎ) इलजिलनयि भन्नाले भमूे गाउँपानलकाका इनन्िननयिलाई सम्झन ु पदवछ । सो शब्दले गाउँपानलकाले सेवा पिामशव 

नलन सम्झौता गिेको इनन्िननयिलाई समेत िनाउँदछ ।  

ए) सयंोिक भन्नाले स्वयंसेवा कायवक्रमको संयोिकलाई सम्झनपुदवछ ।  

ऐ) कायायिय भन्नाले भमूे गाउँ कायवपानलकाको कायावलयलाई सम्झन ुपदवछ । 

ऑ) लनवायह भत्ता  भन्नाले भमू ेकायवपानलकाबाट स्वीकृत पद वा कायवक्रममा सेवा वा योगदान गिेवापत उपलब्ि गिाइन े

िकमलाई सम्झनपुदवछ ।  

ऒ) सलमलत भन्नाले यस ननयमावली बमोनिम गनठत नवनभन्न सनमनतहरु सम्झनपुदवछ ।  

 

परिच्छेद दुई 

ससं्थागत एव ंकायायजवयन सम्बजिी व्यवस्था 

 

३. ससं्र्ागत व्यवस्र्ाःः स्वयंसेवक सेवा कायथक्रमलाई स्वय ंसेवा र स्वयंसेवक पररचालन सम्बन्धी नीक्ततगत मागथदशथन गनथ 

तर्ा कायथक्रम सञ्चालनलाई व्यवस्र्ापकीय क्तनदेशन ददन देिाय अनुसारको क्तनदेशक सक्तमक्तत रिनेछः 

गाउँपाक्तलका अध्यक्ष     - अध्यक्ष 

उपाध्यक्ष     - सदस्य 

क्तवषयगत सक्तमक्ततका संयोजकिरु   - सदस्य 

कायथकारी अक्तधकृत       - सदस्य सक्तचव 

 

३. कायाथन्वयन सम्बन्धी व्यवस्र्ाःः (१) स्वयंसेवक सेवा कायथक्रमलाई आवश्यकतामा आधाररत कायाथन्वयन र व्यवस्र्ापन 

गनथ गाउँपाक्तलकामा देिाय बमोक्तजमको  कायथकारी सक्तमक्तत रिनेछ । 

कायथकारी अक्तधकृत    - संयोजक 

सामान्य प्रशासन शािा प्रमुि   - सदस्य 

आर्र्थक क्तवकास शािा प्रमुि   - सदस्य 

सामाक्तजक क्तवकास शािा प्रमुि   - सदस्य 

राजश्व तर्ा आर्र्थक प्रशासन शािा प्रमुि  - सदस्य 

योजना अनगुमन तर्ा तथ्याङ्क शािा प्रमुि - सदस्य 

संयोजक, स्वयंसेवक पररचालन    - सदस्य 

प्रशासन शािा िने ेना.स.ु/िररदार      - सदस्य सक्तचव 

 

(२) स्वयंसेवकिरुको दक्रयाकलाप, क्तनयक्तमत प्रगक्तत, पररचालन लगायतको व्यवस्र्ापन, अनगुमन, मलू्याङ्कन 

लगायतको लगत रािी अक्तभलेक्तिकरण तर्ा स्वयंसेवकिरुको मूल्याङ्कन गनथ गाउँ कायथपाक्तलकामा रिने गरी एक 

स्वयंसेवक संयोजक रिनेछ ।  

५. कायथक्रम सञ्चालनका आधारिरुः भूमे स्वयंसेवा कायथक्रम सञ्चालनका आधारिरु देिाय बमोक्तजम हुनेछः 

क) गाउँपाक्तलकाको  योजना 
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ि) वार्षथक बजेट, नीक्तत तर्ा कायथक्रम 

ग) स्वीकृत वार्षथक क्तवकास कायथक्रम 

घ) दातृ क्तनकायसँगको सिकायथ र सम्झौतािरु 

ङ) गाउँसभा तर्ा गाउँ कायथपाक्तलकाबाट प्रत्यायोक्तजत अन्य अक्तधकारिरु 

 

पररच्छेद ३  

स्वयसंेवक व्यवस्र्ापन र पररचालन  

 

६ पररचालनको क्तवषय क्षते्रःः स्वयंसेवा कायथक्रम अन्तगथत स्वयवेंकिरु पररचालन गदाथ देिायका क्तवषय क्षेत्रिरुमा 

आवश्यकता र औक्तचत्यता तर्ा प्रभावकाररताका आधारमा संख्या क्तनधाथरण गरी पररचालन गनुथपनछे ।  

क) क्तनयक्तमत सावथजक्तनक सेवा प्रवािमा गुणस्तर कायम 

ि) सूचना तर्ा सञ् चार प्रक्तवक्तधको क्तवकास र क्तवस्तार 

ग) शैक्तक्षक गणुस्तर कायम 

घ) अध्ययन अनुसन्धान 

ङ) सूचना तर्ा सञ् चार प्रवर्द्थन 

च) कृक्तष, पश ुसेवा 

छ) क्तवपद ्व्यवस्र्ापन 

ज) क्तवक्तवध 

७ भनाथ प्रकृया 

(क) सचूीकरण 

कुनै पक्तन व्यक्ति स्वयंसेवक पररचालन कायथक्रम अन्तगथत स्वयंसेवकको रुपमा काम गनथ सम्बक्तन्धत कामको 

क्तजम्मेवारीका लाक्तग प्रमाक्तणत योग्यता सक्तित सूचीकृत हुनु अक्तनवायथ छ। इच्छुक आवेदकिरुको सूचीकरण कायथ 

शुरू गनुथअक्तघ सम्बक्तन्धत क्तवषय क्षेत्र र पदको लाक्तग आवश्यक जनशक्तिको कोटा क्तनधाथरण गनेछ । सूचीकरण 

प्रदक्रया क्तनम् नानुसार हुनछेः 

I. सूचीकरणका लाक्तग आवेदन मागको सूचना प्रकाशन 

II. उम्मेदवारिरुको आवेदन दताथ एवं संकलन 

III. प्राप्त आवेदनिरु रूजु एवं स्वीकृक्तत/अस्वीकृक्तत 

IV. स्वीकृत आवेदनिरुको सूची तयारी र प्रकाशन 

(ि) छनौट 

सशि भूमे स्वयंसेवक सेवा कायथक्रममा सिभागी हुने जनशक्तिको छनौट क्तवक्तध योग्यता प्रणालीलाई अवलम्बन 

गरेर गररनछे । उम्मेदवारको दक्षता मापन तर्ा छनौट क्तवक्तध सामान्यतया देिाय बमोक्तजम हुनेछः  

i. सूचीकृत आवेदकिरु मध्येबाट काम गनथ इच्छुक, तत्पर र सक्षम उम्मेदवार 

ii. योग्यता र अनुभवका आधारमा क्तवषयक्षेत्रगत तर्ा पदगत सन्तलुन 

iii. समावेशी प्रणालीमा आधाररत शैक्तक्षक योग्यता र परीक्षाको प्राप्ताङ्कका आधारमा योग्यताक्रम 

iv. संवेदनशील एवं क्तवशेष अवस्र्ामा प्रर्म सूक्तचकरणबाट आवश्यकतानुसार पररचालन गररने ।  
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८. स्वयसंवेक पररचालनका पदिरु/कायथरत रिन ेससं्र्ािरुःः (१) स्वयंसेवा पदमा कायथरत रिने जनशक्तिको लाक्तग 

आवश्यक पने न्यनूतम ्शैक्तक्षक योग्यता देिाय बमोक्तजम िाक्तसल गरेको हुनुपनछे ।  

क्र.स.ं पद न्यनूतम ्योग्यता कायथ क्षते्र 

1)  स्वयंसेवक संयोजक स् नातक वा सो सरि उतीणथ गाउँ कायथपाक्तलकाको कायाथलय 

2)  क्तसक्तभल इक्तन्जक्तनयर क्तसक्तभल इक्तन्जक्तनयररङमा स्नातक 

उत्तीणथ 

गाउँ कायथपाक्तलकाको कायाथलय 

3)  सब इक्तन्जक्तनयर इक्तन्जक्तनयररङ क्तवषयमा प्रवीणता 

प्रमाणपत्र उतीणथ 

गाउँ कायथपाक्तलकाको कायाथलय र 

वडा कायाथलय 

4)  अ.स.इ. क्तस.रट.इ.क्तभ.टी.द्वारा सञ्चाक्तलत 

रट.एस.एल.सी. उतीणथ 

गाउँ कायथपाक्तलकाको कायाथलय र 

वडा कायाथलय 

5)  कम््यूटर प्रक्तशक्षक एस.एल.सी. वा सो सरि उतीणथ गरी 

मान्यता प्राप्त क्तशक्षण संस्र्ाबाट 

कक्तम्तमा ६ मक्तिना कम््यूटर ताक्तलम 

क्तलएको 

गाउँपाक्तलका अन्तगथतका सामुदाक्तयक 

क्तवद्यालयिरुमा 

6)  स्वयंसेवक क्तशक्षक सम्बक्तन्धत तिमा आवश्यक न्यनूतम् 

शैक्तक्षक योग्यता िाक्तसल 

गाउँपाक्तलका अन्तगथतका सामुदाक्तयक 

क्तवद्यालयिरुमा 

7)  सामुदाक्तयक सिजकताथ एस.एल.सी. वा सो भन्दा माक्तर् वडा कायाथलयिरुमा 

8)  कृक्तष प्राक्तवक्तधक ३ वषे वा १८ मक्तिने कृक्तष सम्बन्धी 

क्तवषय तिमा उतीणथ 

गाउँपाक्तलकाले िटाएको स्र्ान 

9)  पशु प्राक्तवक्तधक ३ वषे वा १८ मक्तिने पशु सम्बन्धी 

क्तवषय तिमा उतीणथ 

गाउँपाक्तलकाले िटाएको स्र्ान 

10)  सामुदाक्तयक क्तशक्षक मागमा आधाररत क्तवषयका आधारमा 

नेपाल सरकारल ेतोकेको न्यनूतम् 

योग्यता 

गाउँपाक्तलका अन्तगथतका सामुदाक्तयक 

क्तवद्यालयिरुमा 

11)  OJT/internship शैक्तक्षक कोषथ परूा गरी प्रयोगात्मक 

कोषथका लाक्तग अध्ययनरत संस्र्ाको 

पत्रका आधारमा 

गाउँपाक्तलका क्तभत्रका सम्बक्तन्धत 

संस्र्ामा 

 

(२) स्वयंसेवकिरुल ेउपरोिानसुारका कायथ क्षेत्रका अलावा आवश्यक परेमा अन्य कायथक्षेत्रमा समेत सेवा गनथ 

सक् नेछन ्।  

(३) अन्य क्षेत्रिरुमा स्वयंसेवक पररचालन गनुथपरेमा स्रोतको सुक्तनक्तिताका आधारमा आवश्यक संख्या गाउँ 

कायथपाक्तलकाले समेत तोक्न सके्नछ ।  

 

९ पररचालनको मोडाक्तलटीःः सशि भूमे स्वयंसेवक सेवा अन्तगथत स्वयंसेवक पररचालन गदाथ देिायको मोडाक्तलटीका 

आधारमा गररनेछः 

(क) दक्षता र आवश्यकताका आधारमा िटाउन ेमोडाक्तलटी 

(1) छनौट प्रदक्रया परूा भएपक्तछ स्वयंसेवकिरुलाई क्तनयुि गरी क्तनजको शैक्तक्षक योग्यता, कायथ दक्षता र 

आवश्यकताका आधारमा िटाइनेछ ।  

(2) संयोजक बािके िरटएका स्वयंसेवकिरुको अनुगमनको प्रारक्तम्भक क्तजम्मेवारी स्वयंसेवा संयोजकको हुनेछ ।  

(ि) परुानाल ेनयालँाई क्तसकाउन ेमोडाक्तलटी 
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(1) दईु वा दईु भन्दा बढी स्वयंसेवक एकै ठाउँमा िटाउनु परेमा भौगोक्तलक सिजता र सम्भाव्यताका आधारमा 

अनुभवी स्वयंसेवक र नवक्तनयिु स्वयंसेवक क्तमलाएर िटाइनेछ ।  

(2) अनुभवीले नवक्तनयुि स्वयंसेवकसँग अनुभव आदानप्रदान गनुथका सार्ै आवश्यक सियोग गनुथ क्तनजको कतथव्य 

हुनेछ ।  

(3) नवक्तनयुि स्वयंसेवकको प्रारक्तम्भक मूल्याङ्कन परुाना स्वयंसेवक र स्वयंसेवा संयोजकको हुनछे ।  

 

(ग) आवर्द्ता (OJT/internship) पररचालन मोडाक्तलटी 

क्तवक्तभन्न शैक्तक्षक संस्र्ाबाट सम्बक्तन्धत क्तवषयमा अध्ययन/ताक्तलम गरररिकेा र क्तनधाथररत परीक्षा उतीणथ गनथ 

OJT/internship को रुपमा अक्तनवायथ कायथ गनुथपने शैक्तक्षक प्रावधान भए अनुसार त्यस्ता संस्र्ािरुबाट क्तसफाररश भई 

आएका प्रक्तशक्षार्ीिरुलाई क्तनक्तश् चत अवक्तधका लाक्तग OJT Volunteer का रुपमा िटाइनछे । सो अवक्तधमा शतथमा 

आधाररत भएर अन्य स्वयंसेवक सरि सेवा सुक्तवधा समेत उपलब्ध गराइनछे ।  

१०. आवदेन सम्बन्धी व्यवस्र्ा (१) भूमे स्वयंसेवा कायथक्रम अन्तगथत स्वयंसेवक भई कायथ गनथ चािने व्यक्तििरुका लाक्तग 

तोदकएको क्तवषय क्षेत्र र पदमा आवेदन ददन सक् नेछन ्।  

(२) स्वयंसेवा कायथक्रमको प्रारम्भमा पक्तिलो चरणमा आवेदन सूचीकरणका लाक्तग सावथजक्तनक सूचना गररनछे ।  

(३) आगामी ददनमा योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले स्वयंसेवा गनथ चािमेा कायथपाक्तलकाको कायाथलयमा क्तनवेदन 

ददएर सूचीकृत हुन सक् ने र सूचीकरण भएका प्रत्यासी स्वयंसेवकिरुको नामावली क्तनयक्तमत रूपमा प्रकाशन गन ेव्यवस्र्ा 

कायाथलयले क्तमलाउनुपनछे ।   

(४) स्वयंसेवा गनथ चािनेिरुका लाक्तग क्तनकट भक्तवष्यमा अनलाईन आवेदन र जानकारीको व्यवस्र्ा समेत 

क्तमलाइनेछ ।  

११. स्वयसंवेकको क्तनयकु्ति तर्ा अनमुक्ततःः (१) स्वयंसेवकिरुको क्तनयुक्ति/अनुमक्ततको क्तनणथय कायथकारी सक्तमक्ततको 

संयोजकबाट हुनेछ ।  

 (२) सूचीकरण र छनौट तर्ा अनुमक्तत प्रदान गररसकेपक्तछ स्वयंसेवकलाई क्तजम्मेवारी सक्तितको क्तनयुक्तिपत्र वा 

अनुमक्तत पत्र प्रदान गनुथपनछे ।  

(३) पत्र प्राप्त गरेपक्तछ स्वयंसेवकिरुल ेआफूलाई सुम्पेको क्तजम्मेवारी बिन गनथ ७ ददनक्तभत्र तोदकएको स्र्ानमा 

िरटई आवश्यकताका आधारमा कायथसम्पादन गनुथपनछे ।  िटाएको स्र्ान र कायाथलयका सम्बन्धमा सम्बक्तन्धत वडा 

कायाथलयलाई समेत जानकारी गराइनछे। सम्भव भएसम्म स्वयंसेवकिरुको क्षमता क्तवकास तर्ा प्रभावकारी योगदान ददन े

वातावरण क्तनमाथण गनथ अक्तभमुिीकरण तर्ा सीपमूलक ताक्तलम/सेक्तमनारिरुको व्यवस्र्ा गररनेछ  ।   

(४) अक्तन्तम सूचना प्रकाशन भएको १५ ददनक्तभत्र क्तनयुक्ति/अनमुक्तत पत्र नबुझे स्वतः रद्द हुनछे ।  

 

१२ स्वयसंवेकको क्षमता क्तवकासःः (१) स्वयंसेवा कायथक्रममा सररक हुन चािने जनशक्तिको क्तनयुक्ति तर्ा अनुमक्तत पश् चात 

स्वयसेंवकिरुको वैयक्तिक तर्ा सामूक्तिक कायथ कौशलतामा गणुस्तरीय क्तवकास गनथ समय समयमा पुनताथजगीकरण, 

अक्तभमुिीकरण, क्तवषयगत तर्ा क्तवक्तशष्ट ताक्तलम जस्ता क्षमता अक्तभवृक्तर्द्मूलक कायथक्रमिरु आयोजना गररनेछ ।  
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(२) पुरानाले नयाँलाई क्तसकाउने, कायथस्र्ल क्षमता क्तवकास तर्ा अनुभव आदानप्रदान कायथक्रमलाई समेत 

प्रार्क्तमकता ददइनछे ।  

 

१३. स्वयसंवेकको अवकाशःः स्वयंसेवा कायथक्रम कायथकारी सक्तमक्ततले आफू अन्तगथत पररचाक्तलत स्वयंसेवकिरुलाई 

देिायको अवस्र्ामा अवकास ददन सक् नछेः 

क) नेपाल सरकार तर्ा स्र्ानीय तिको सरकारलाई भौक्ततक वा अभौक्ततक नोक्सानी हुने दकक्तसमको दक्रयाकलाप 

गरेमा 

ि) दईु वषथको कायथ अवक्तध परूा भएमा 

ग) िटाएको कायथस्र्लमा समयमा क्तनयक्तमत िाक्तजर नभएमा  

घ) राष्ट्र, संक्तवधान र प्रचक्तलत काननू तर्ा सामाक्तजक सद् भाव क्तवरुर्द्को दक्रयाकलापमा सररक भएमा  

ङ) धमथ, सम्प्रदाय, दल वा िास समूि क्तवशेष पूवाथग्रि रािेमा 

च) शाक्तन्त, अमनचयन, सामाक्तजक मूल्य मान्यता, धार्मथक सक्तिष्णतुा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तर्ा मानव अक्तधकारलाई 

िलल पुग्न ेदकक्तसमका दक्रयाकलाप गरेमा 

छ) स्वयंसेवाको ममथ क्तवपररत कायथ गरेमा वा सन्तोषजनक कायथसम्पादन नगरेमा ।  

 

 

पररच्छेद चार 

सुक्तवधा तर्ा सवेा शतथ 

 

१४. कायथ अवक्तधःः सामान्यतया स्वयंसेवकिरुको कायथ अवक्तध क्तनयुक्ति भएको क्तमक्ततल े १ वषथको हुनेछ । क्तनजको 

कायथसम्पादनका आधारमा कायथकारी सक्तमक्ततले आवश्यक ठिराएमा औक्तचत्यताका आधारमा बढीमा र्प १ वषथ म्याद र्प्न 

सदकने छ। यसरी एक जना स्वयंसेवकको कायथ अवक्तध क्तनरन्तर रुपमा अक्तधकतम् २ वषथको हुनेछ । तर कुन ैपक्तन सुक्तवधा 

नक्तलन ेस्वयंसेवकको िकमा कायथकारी सक्तमक्ततले औक्तचत्यताका आधारमा दईु वषथभन्दा बढी म्याद र्प गनथ सक् नछे ।  

१५. क्तवदा सम्बन्धी व्यवस्र्ाःः 

स्वयंसेवकिरुलाई आफ्नो कायथ अवक्तधमा आवश्यक परेका बेला क्तलने गरी र क्तबदाको अवक्तध नाघेमा क्तनवाथि भत्ताबाट कट्टा 

हुने र बचत भएमा एकमसु्त रकममा भुिानी हुन ेगरी देिाय बमोक्तजमको क्तबदािरुको व्यवस्र्ा गररएको छः 

क्र.स.ं क्तबदाको प्रकार अवक्तध कैदफयत 

१ घर क्तबदा रुजू िाक्तजरको आधारमा वषथमा २४ ददन  

२ क्तबरामी क्तबदा रुजु िाक्तजरको आधारमा वषथमा १२ ददन  

३ दक्रया क्तबदा आफ्नो रीत र परम्परा अनुसार बढीमा १५ ददन  

४ प्रसुक्तत क्तबदा सुत्केरी हुनुभन्दा अक्तघ र पक्तछ गरेर ६० ददन मक्तिलाको िकमा मात्र 

५ प्रसुक्तत स्यािार 

क्तबदा 

सुत्केरी हुनुभन्दा अक्तघ र पक्तछ गरेर ७ ददन पुरुषको िकमा मात्र 

 

• क्तबदा स्वीकृक्तत क्तलएर मात्र क्तबदामा बस् नुपनःे स्वयंसेवकिरुले कायथकारी अक्तधकृत वा क्तनजले तोकेको व्यक्तिबाट 

क्तबदा स्वीकृक्तत गराएर मात्र क्तबदामा बस् नुपनछे ।  

• क्तबदा सक्तञ् चत नहुनःे एक आर्र्थक वषथक्तभत्र पाउने क्तबदा सोिी आर्र्थक वषथक्तभत्रमा उपभोग नगरेमा क्तबदा सक्तञ् चत 

हुने छैन ।  



भमेू स्वयंसेवा (व्यवस्थापन तथा परिचालन) ननयमावली, २०७४ 

7 

 

१६. क्तनवाथि भत्ताःः (१) समरृ्द् र सक्षम भूमे क्तनमाथण अक्तभयानमा सररक हुन े स्वयंसेवकिरुलाई पररवेश र बजारका 

आधारमा आधारभूत क्तनवाथिका लाक्तग सामान्यतया एउटा व्यक्तिलाई दैक्तनक जीवन धान् न पुग्न ेगरी व्यवस्र्ा गनथ सदकनेछ ।  

(२) क्तनवाथि भत्ता क्तनधाथरण गदाथ स्वयंसेवा गनथ चािन े व्यक्तिको क्तवषयक्षेत्रगत सीप, शैक्तक्षक योग्यता र 

उपलब्धताका आधारमा क्तनदशेक सक्तमक्ततल े क्तनणथय गरी औक्तचत्यताका आधारमा क्तनकाथरण गनथ सके्नछ । यस्तो भत्ता 

स्वयंसेवकिरुको रुजु िाक्तजरी र कायथसम्पादन मलू्याङ्कनका आधारमा गाउँ कायथपाक्तलकाको कायाथलयको आर्र्थक प्रशासन 

शािाले क्तसधै सम्बक्तन्धत स्वयंसेवकको बैंक िाता वा सम्बक्तन्धत संस्र्ाको िातामा भुिानी गररददनुपनछे ।  

(३) स्वयंसेवा कायथक्रम कायथकारी सक्तमक्ततको क्तसफाररश, क्तनदेशक सक्तमक्ततको क्तनणथय र गाउँ कायथपाक्तलकाको 

अनुमोदन तर्ा गाउँसभाको स्वीकृक्तत बमोक्तजम स्वयंसेवा कायथक्रममा सररक स्वयंसेवकिरुको आर्र्थक वषथ २०७४।०७५ 

देक्ति लाग ूहुन ेगरी क्तनवाथि भत्ता देिाय बमोक्तजम क्तनधाथरण गररएको छ ।  

क्र.स.ं पद सीप तर्ा शकै्तक्षक योग्ता माक्तसक क्तनवाथि 

भत्ता 

कैदफयत 

1.  स्वयंसेवा कायथक्रम 

संयोजक 

स् नातक वा सो सरि उतीणथ वा सो 

भन्दा माक्तर् 

२२००० संयोजक भत्ता र्प 

१०००।- 

2.  स्वयंसेवक (प्राक्तवक्तधक 

मात्र) 

स् नातक वा सो सरि उतीणथ वा सो 

भन्दा माक्तर् 

२२०००  

3.  स्वंसेवक क्तशक्षक (माक्तव) स् नातक वा सो सरि उतीणथ वा सो 

भन्दा माक्तर् 

१८०००  

4.  स्वयंसेवक प्रवीणता प्रमाणपत्र ति उतीणथ 

(प्राक्तवक्तधक) 

१४०००  

5.  स्वयंसेवक प्रवीणता प्रमाणपत्र ति उतीणथ 

(अप्राक्तवक्तधक) 

१३०००  

6.  स्वयंसेवक प्रवेक्तशका परीक्षा उतीणथ (प्राक्तवक्तधक) ११०००  

7.  स्वयंसेवक प्रवेक्तशका परीक्षा उतीणथ १००००  

8.  स्वयंसेवक साधारण लेिपढ ८०००  

 

१७. भ्रमण िचथःः स्वयंसेवकिरुलाई िरटएको स्र्ानबाट अन्यत्र गोष्ठी, सेक्तमनार, ताक्तलम, कायथक्रमिरुमा भाग क्तलन 

आउँदा/जाँदा तोदकए बमोक्तजमको भ्रमण िचथ उपलब्ध गराइने छ । स्वयंसेवकल ेयात्रा गरे वापत प्रचक्तलत दरको भाडा 

सक्तित दैक्तनक ५००।– रुपैयाँ दैक्तनकभत्ता उपलब्ध गराइन ेछ ।  

१८. कायथ शतथ (TOR( 

स्वयंसेवा कायथक्रममा पररचाक्तलत प्रत्येक स्वयंसेवकिरुले स्वयंसेवा कायथक्रम कायथकारी सक्तमक्ततद्वारा क्तनधाथररत कायथशतथ 

बमोक्तजम कायथ सम्पादन गनुथ पनेछ । यस्ता कायथशतथिरु स्वयंसेवकिरुको क्तवषयक्षेत्र र पद अनसुार फरक-फरक हुन्छन ्। कायथ 

प्रकृक्तत अनुसारका कायथशतथिरु स्वयंसेवकिरुलाई क्तनयुक्ति पत्रका सार् संलग् न गरी प्रदान गररनछे ।  
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पररच्छेद पाचँ 

स्रोत व्यवस्र्ापन तर्ा पररचालन 

१९. क्तवत्तीय स्रोत व्यवस्र्ाःः 

भूमे गाउँपाक्तलकामा हुने क्तवकास दक्रयाकलापमा यिी क्षेत्रमा भएको ज्ञान सीप र क्षमताको सदपुयोग गरी भौक्ततक 

पूवाथधारका सार्सार्ै  सामाक्तजक क्तवकासमा स्वयंसेवकिरुको व्यापक पररचालन गनुथका सार्ै स्वयंसेवा कायथक्रममा 

सिभागी हुने जनशक्ति र्प सशि बनाउनु यस कायथक्रमको लक्ष्य भएकाले कायथक्रम सञ् चालनका लाक्तग आवश्यक क्तवत्तीय 

स्रोत गाउँपाक्तलकाबाटै व्यवस्र्ा हुनछे । स्वयंसेवा कायथक्रमलाई र्प प्रभावकारी र व्यापक बनाउन आवश्यक पने क्तवत्तीय 

तर्ा मानवीय सियताका लाक्तग योजना र प्रार्क्तमकताका आधारमा सरोकारवाला क्तनकाय तर्ा दात ृ क्तनकायिरुसँग 

सम्झौता र समन्वय गररनछे ।  

 

२०. अनगुमन तर्ा मलू्याङ्कन व्यवस्र्ा 

(१) स्वयंसेवा कायथक्रमलाई प्रभावकारी र फलदायी बनाउन ेअक्तन्तम क्तजम्मेवारी गाउँ कायथपाक्तलकाको कायाथलयको 

हुनेछ ।  

(२) कायथक्रमलाई चुस्त दरुुस्त बनाउन स्वयंसेवा क्तनदेशक सक्तमक्तत तर्ा स्वयंसेवा पररचालन कायथकाररणी 

सक्तमक्ततको मातितमा रिने गरी एकजना स्वयंसेवक पररचालन संयोजक रिनेछ ।  

(३) संयोजकल ेआफ्नो क्तजम्मेवारी र कायाथदेश बमोक्तजम िरेक स्वयंसेवकिरुको कायथिरुको स्र्लगत अनगुमन गरेर 

अक्तभलेिवर्द् गरी क्तनयक्तमत रुपमा कायथकाररणी सक्तमक्तत र गाउँ कायथपाक्तलकाको कायाथलयमा प्रक्ततवेदन गन े व्यवस्र्ा 

क्तमलाउनुपनछे ।  

(४) प्रक्ततवेदनका आधारमा समग्र पृष्ठपोषण र क्तनयक्तमत अनगुमनका आधारमा तत्काल पृष्ठपोषण ददई 

कायथसम्पादनमा सुधार गने व्यवस्र्ा क्तमलाउनुपनेछ ।  

(५) स्वयंसेवक पररचालनका क्षेत्रमा तेस्रो पक्ष अनगुमन तर्ा मूल्याङ्कनको व्यवस्र्ा गरी पृष्ठपोषण क्तलन े र 

उपयुिता र सान्दर्भथकताका आधारमा यस कायथक्रमलाई र्प सुधार र पररमाजथन व्यवक्तस्र्त गन े क्तजम्मेवारी 

गाउँपाक्तलकाको हुनेछ ।   

 

 

पररच्छेद छ 

सिकायथ र साझदेारी 

 

२१. सिकायथ र साझदेारीः (१) स्वयंसेवा कायथक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउन समयल ेमागेअनुरुपको स्वयंसेवकिरुको क्षमता 

क्तवकास, सकारात्मक सोँचको क्तवकास, समपथण भाव क्तवकास जस्ता पक्षलाई जोड ददन तर्ा आवश्यकताका आधारमा 

स्वयंसेवकिरुलाई अक्तधकतम ्पररचालन गनथ अन्तर गाउँपाक्तलका, प्रदेश तर्ा संघीय सरकार र अन्य क्तनकायसँग सिकायथ र 

साझेदारी गनथ सदकनछे ।  
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(२) राष्ट्र क्तवकासका लाक्तग स्वयंसेवा कायथक्रमलाई आवर्द् गरी ददगो क्तवकासमा टेवा पुर् याउन सरोकारवाला क्तवक्तभन् न 

क्तवषयगत क्तनकाय,  राक्तष्ट्रय तर्ा अन्तराथक्तष्ट्रय गरैसरकारी संघ/संस्र्ा, क्तनजी क्षेत्र लगायतका सबै 

के्षत्र/क्तनकाय/सरोकारवालािरुसँग देिायका आधारमा रिरे सिकायथ तर्ा साझेदारीको नीक्तत अवलम्बन गनुथपनछेः  

(क) समान कायथ प्रकृक्तत भएका अन्य क्तनकायसँग स्वयंसेवक आदान प्रदान  

(ि) सामान्य रुपल ेप्राप्त गनथ नसदकने प्राक्तवक्तधक जनशक्तििरुको प्राक्तप्त 

(ग) स्वयंसेवा कायथक्रमको प्रार्क्तमकता बमोक्तजम सञ्चालन गनथ प्राप्त हुने कुन ैपक्तन अनुदान, सियोग प्राक्तप्त 

(घ) स्वयंसेवा कायथक्रम सञ् चालनका लाक्तग भौक्ततक तर्ा मानवीय सियोग प्राक्तप्त 

(ङ) स्वयंसेवा कायथक्रमको सान्दर्भथकता तर्ा यसल ेपारेको प्रभावका सम्बन्धमा अध्यनन अनुसन्धान 

 

पररच्छेद सात 

क्तवक्तवध 

 

२१. लिम्मेवािी तथा उत्तिदालयत्वाः (१) गाउँपानलकाको सवावङ्गीण नवकासका लानग स्थानपत भमूे स्वयंसेवा कायवक्रमलाई व्यवनस्थत, 

मयावनदत ि प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन गन ेनिम्मेवािी सबै िनप्रनतनननि, कमवचािी, स्वयंसेवक, स्थानीयबासी सबैको हुनछे । 

 (२) स्वयंसेवकहरु आफूलाई तोनकएको कायवका लानग व्यनिगत रुपमा संयोिक, प्रमिु प्रशासकीय अनिकृत ि गाउँ 

कायवपानलका प्रनत उत्तिदायी हुनछेन ्।  

 

२२. अलिकाि प्रत्यायोिनाः (१) ननदशेक सनमनतकले आफ्नो केही अनिकाि कायवकािी सनमनत ि कायवकािी सनमनतले आफ्नो केही 

अनिकाि स्वयंसेवा संयोिकलाई प्रत्यायोिन गनव सक्नेछ । 

 

२३. थपघट, हेिफेि वा सशंोिनाः (१) गाउँ कायवपानलकाले यस ननयमावलीलाई आवश्यकतानसुाि थपघट वा हिेफेि वा आवश्यक 

संशोिन गनव सक्नछे ।  

 (२) कायवपानलकाले उपननयि (१) बमोनिम संशोिन वा हिेफेि वा संशोिन गिेको नवषयको सचूना सववसािािणको 

िानकािीको लानग प्रकाशन गनुवपनछे।  

 

२४. बािा अड्काउ फुकाऊाः यो ननयम कायावन्वयनको सम्बन्िमा कुनै बािा अड्काउ पिेमा यस ननयमावलीको भावना प्रनतकूल नहुन े

गिी कायवपानलकाले त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन आवश्यक व्यवस्था गनव सक्नछे ।  
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अनसुचूी १  

स्वयसंेवकको उत्तरदाक्तयत्व र क्तजम्मेवारी 

(क) उत्तरदाक्तयत्व 

समृर्द् भूमे क्तनमाथण अक्तभयानमा स्वयंसेवकिरुको भूक्तमका र उत्तरदाक्तयत्व अन्य व्यक्तिको भन्दा पृर्क हुन ेगदथछ । सावथजक्तनक 

सेवा प्रवािमा सिजीकरण देक्ति क्तवकास क्तनमाथण र समाजमा रिकेा माक्तनसिरुको आचरण पररवतथन, सकारात्मक सोँचको 

क्तवकास लगायतका क्षेत्रमा आफ्नो कायथक्षेत्र मानेर पेशागत अनशुासन र आचरण, मयाथदाक्तभत्र रिरे क्तजम्मेवारी क्तनवाथि 

गनुथपने हुन्छ । यसरी स्वयंसेवकको उत्तरदाक्तयत्व आफूलाई पररचालन गन ेक्तनकाय, िरटएको कायाथलय र आम 

सरोकारवाला जनसमुदायप्रक्तत हुन्छ ।  

(ि) क्तजम्मेवारी 

स्वयंसेवा कायथक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा पररचालन गनथ स्वयसेंवक संयोजकको भूक्तमका अत्यन्त मित्वपूणथ हुन ेगदथछ । 

तसर्थ स्वयंसेवक संयोजकको मुख्य मुख्य क्तजम्मेवारीिरु देिाय बमोक्तजम हुने व्यवस्र्ा गररएको छः  

• स्वयंसेवा कायथक्रमलाई र्प प्रभावकारी बनाउन कायथक्रमगत योजना तजुथमा गने ।  

• स्वयंसेवा कायथक्रमसँग सम्बक्तन्धत अक्तभलेि, तथ्याङ्क तर्ा कागजातिरु सुरक्तक्षत गरी क्तडक्तजटाइज गने र 

क्तजम्मेवारीमुि हुदँा प्रक्ततवेदन सक्तित यर्ोक्तचत िस्तान्तरण गने ।   

• स्वयंसेवक र स्वयंसेवा कायथक्रम क्तनदेशक सक्तमक्तत तर्ा कायथकाररणी सक्तमक्ततबीचको सम्बन्ध सेतुको रुपमा कायथ गन े 

।  सो सम्बन्धी प्रशासक्तनक कायथ समेत गन े।  

• स्वयंसेवकिरुको िटनपटन तर्ा क्तजम्मेवारी िरेफेर सम्बन्धमा प्रारक्तम्भक योजना गन े। सोका लाक्तग आवश्यक 

तथ्याङ्क तर्ा क्तववरण संकलन, मूल्याङ्कन तर्ा क्तवश्लेषण गने ।  

• स्वयंसेवकिरुको कायथसम्पादनसँग सम्बक्तन्धत तथ्याङ्क/अक्तभलिे अद्यावक्तधक गरी क्तनयक्तमत प्रक्ततवेदन गन े। 

पररचालन सम्बन्धमा कुनै समस्या पनथ गएमा तत्काल कायथकारी सक्तमक्ततलाई जानकारी गराउन े।  

•  िरटएका सम्पूणथ स्वयंसेवकिरुको प्रगक्तत क्तववरण तयार गरी कायथ प्रगक्तत तर्ा औक्तचत्यताको क्तवश् लेषण गरी 

माक्तसक तर्ा चौमाक्तसक प्रक्ततवेदन गने ।  

दफल्ड स्तरमा योजना कायाथन्वयन गनथ क्तवषयक्षेत्रगत रुपमा िरटएका स्वयंसेवकिरुको बढी भूक्तमका हुने गदथछ ।  

सामान्यतया स्वयंसेवकिरुको क्तजम्मेवारी देिायबमोक्तजम हुने व्यवस्र्ा गररएको छः 

(क) कायथगत क्तजम्मवेारी 

िटाएको कायथक्षेत्र र आफूलाई ददइएको क्तजम्मेवारी सम्बक्तन्धत कायथशतथ (TOR) मा तोदकएका कायथिरु सम्पादन गनुथ 

सम्बक्तन्धत स्वयंसेवकिरुको कायथगत क्तजम्मेवारी हुनेछ ।  

(ि) र्प क्तजम्मेवारी 

सम्बक्तन्धत कायथशतथ (TOR) मा तोदकएका क्तजम्मेवारीिरूका अलावा स्वयंसेवकिरुले स्र्ानीय स्तरमा सम्पादन गनुथपन े

र्प क्तजम्मेवारीिरु देिाय बमोक्तजम रिकेा छन् 

• माटो र िावापानी सुिाउँदो स्रोत साधन पररचालन गनथ आफूमा भएको ज्ञान सीप र अवधारणालाई स्र्ानीय 

समुदायमा िस्तान्तरण गन े। त्यस्तो कायथको क्तववरण आफ्नो डायरीमा अक्तभलेिवर्द् गने ।  

• सावथजक्तनक क्तितका लाक्तग सामुदाक्तयक संस्र्ा, उपभोिा सक्तमक्तत/समूि क्तनमाथण तर्ा पररचालनमा 

सिजकताथको रुपमा कायथ गने । 
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• स्र्ानीय तिका संघ संस्र्ा तर्ा समूििरुलाई सचेत एवम ्जागरुक तलु्याएर योजना तर्ा कायथक्रम 

कायाथन्वयनमा सिजीकरण एवं सियोग गने ।  

• आफू कायथरत क्तनकायिरुको स्रोत-साधन पररचालन तर्ा उपभोगमा सघाउ पुर् याउन े।  

• सामाक्तजक कूरीक्तत, क्तवकृक्तत र क्तवसङ्गक्तत अन्त्य गनथ तर्ा सामाक्तजक प्रर्ािरुको संरक्षण गनथ सामाक्तजक 

सचेतना अक्तभवृक्तर्द्मा सियोग गन े।  

• राक्तष्ट्रय ददवस/उत्सव तर्ा स्वयसेंवाको प्रवर्द्थन सम्बन्धी कायथक्रमिरुमा सदक्रय सिभागी हुने ।  

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी दईुः  

स्वयसंेवकल ेपालना गनुथपन ेआचरणिरु 

 

समृर्द् भूमे क्तनमाथण लाक्तग स्र्ानीय तिको सरकारको तफथ बाट एक्लो प्रयासल ेपूरा हुने कुरा िोइन । भूमे गाउँसभा र गाउँ 

कायथपाक्तलकाको नीक्ततगत, कायथक्रमगत प्रयासलाई सबै सरोकारवाला पक्षबाट िोस्तेमा िसेै गरेमा समृक्तर्द्को गन्तव्यमा पुग् न 

करठन पकै्क छैन । अझ यस क्षेत्रका यूवा वगथ अझ जसले स्वयंसेवा माफथ त यस अक्तभयानलाई टेवा पुर् याउन िोज्दै हुनुहुन्छ । 

उिाँिरुको योगदान र भूक्तमका अवश्य अिम हुने गदथछ। यस सन्दभथमा स्वयंसेवा कायथक्रममा सररक हुने व्यक्तित्वको 

चालचलन, बानी ब्यिोरा आचरणले िाम्रो समाज र भक्तवष्यका कणथधारिरुमा अवश्य छाप पाने भएकाले स्वयंसेवकिरुल े

अक्तनवायथ पालना गनुथपन ेआचरणिरुको व्यवस्र्ा देिाय बमोक्तजम गररएको छः 

• क्तशष्ट, नम्र, सदाचारी, इमान्दार र पारदशी व्यविारको अवलम्बन गनुथपन े।  

• राष्ट्र, राक्तष्ट्रयता, सरकार, संगठन तर्ा सामाक्तजक मूल्य मान्यतािरु प्रक्तत सम्मानजनक भावना राख् नुपन े।  

• अरुको स्वाक्तभमान, अक्तस्तत्व र व्यक्तिगत क्तजवनमा िलल पुग्न ेिालका दक्रयाकलाप गनथ नहुने ।  

• धमथ, सम्प्रदाय, दलगत आस्र्ा र सम्बर्द्ताबाट आफ्नो काममा प्रभाव पनथ ददन नहुन े।  

• स्वयंसेवालाई कुनै क्तवशेष स्वार्थ पूर्तथको माध्ययम बनाउन नहुन े।  

• सेवा र शतथको अधीनमा रिी सुक्तवधाभोगी भन्दा सेवामुिी स्वार्थ रक्तित ढङ्गल ेअक्तभयानलाई सघाउनु पन े।  

• आफूलाई ददइएको क्तजम्मेवारी कुशलतापूवथक क्तनवाथि गनुथपने ।  

 

 

 

अनुसूची ३ 

असल स्वयसंवेकमा हुनपुन ेगणुिरु 

 

स्वयंसेवक शब्दबाट नै प्रष्ट हुन्छ दक कसैको करकापबाट लाददएर वा स्वार्थ पूर्तथका लाक्तग भन्दा पक्तन स्वतःस्फूतथ काममा 

सिभागी हुनु अर्ाथत आफै सेवा गनथ अग्रसर हुनु िो । िासगरी सेवाको भावना भएका त्याग र समपथणल ेओतप्रोत तत्पर 

व्यक्तििरुल ेमातै्र स्वयंसेवकको भूक्तमका क्तनवाथि गनथ सक्छन ्।  उनीिरुमा आम माक्तनसभन्दा क्तभन्न सोंच र सकारात्मक उदे्दश्य 

सक्तित इमान्दाररता, सामाक्तजक क्तितमा समर्पथत हुन्छन् । एक दकक्तसमले भन्ने िो भने स्वयंसेवक समाजका नेता वा नाइके 
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हुन् । समाज पररवतथनका Role Model र Moderator का रुपमा समेत स्वयंसेवकलाई बुझ्न सदकन्छ । तसर्थ असल 

स्वयंसेवकमा हुनुपने केिी गुणिरुलाई देिाय बमोक्तजम प्रस्ततु गररएको छ । 

VOLUNTEER   

V = Visionary, Volatile:  

O = Obedient 

L = Leader of Society 

U = Ultra Power of Development 

N = Negotiable  

T = Team Player 

E = Enthusiasm, Empowering capacity 

E = Energetic, Equipment of Development 

R = Role Model of Reliability 

• Commitment 

• Creative 

• Flexibility 

• Humanity 

• IntegrityInter-Dependent 

• Tactful Teacher 

• Passionate 

• Patience 

 

 


