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æनगर विकास स्ियंसेिक पररचालन काययविधि,

२०७४ Æ
प्रस्तािना:
नगर क्षेत्र भित्र स्वयंसेवक सेवा मार्फत स्वयंसेवक पररचालन तथा स्वयंसेवाको प्रवर्दफधन
कायफलाई प्रिावकारी रुपमा सञ्चालन गरी स्वयंसेवाको माध्यमाा नगर िवकासमा
योगदान पुर्याउनयुवा स्वयंसेवकलाई पररचालन गनफ वाच्छनीय िएकोले "नगर िवकास
स्वयंसेवक पररचालन कायफिवधध, २०७४" ानाइएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारभि:
(१) यस कायफिवधधको नाम "नगर िवकास स्वयंसेवक पररचालन कायफिवधध, २०७४"
रहे को छ ।
(२) यो कायफिवधध िीमदत्त नगरपाभलका, नगर कायफपाभलका ाा पाररत िएको भमतत
दे खि लागु हुनछ
े ।
२. पररिाषा:िवषय वा प्रसंगले अको अथफ नलागेमा यस कायफिवधधमा :(३) "कायफिवधध" िन्नाले नगर िवकास स्वयंसेवक पररचालन कायफिवधध, २०७४
सम्झनु पछफ ।
(४) "स्वयंसेवा" िन्नाले परम्परागत रुपमा समाजमा िवर्दयमान रहे को तथा
व्यावसातयक / संगठित रुपले सञ्चालन िैरहे का सवयंसेवी कृयाकलापहरुलाई
सम्झनु पछफ ।
(५) "स्वयंसवक" िन्नाले स्वस्र्ूतफ रुपमा सुिवधा भलई वा नभलई सवयंसेवी
कृयाकलापमा संलग्न हुने व्यक्ततलाई जनाउँ छ । साथै, यस शब्दले यस
कायफिवधध ामोक्जम पररचालन गररने स्वयंसेवकलाई समेत जनाउँ छ ।
(६) "नगरपाभलका" वा "नगर" िन्नाले िीमदत्त नगरपाभलकालाई जनाउँ छ ।
(७) "शैक्षक्षक संस्था" िन्नाले प्रािवधधक वा अप्रािवधधक शैक्षक्षक ज्ञान ठदने तथा
नेपाल सरकाराा
तनयभमत रुपमा अनुदान पाउने सावफजतनक तथा
सामुदातयक िवर्दयालयहरुलाई जनाउँ छ ।
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(८) "प्रािवधधक सहयोग" िन्नाले नगरपाभलकार्दवारा सवयंसेवक पररचालन मार्फत
िवभिन्न तनकायहरुाा सम्पादन गररने कायफमा सहयोग पुर्याउने उर्ददे श्याा
ि ाइएका जनशक्ततलाई जनाउँ छ ।
(९) "प्रािवधधक स्वयंसेवक" िन्नाले नगर िवकास स्वयंसेवक सेवा अन्तगफत
पररचाभलत प्रािवधधक क्षेत्रका सवयंसेवकहरुलाई जनाउँ छ ।
पररच्छे द – २
स्ियंसेिक पररचालनको उद्दे श्य तथा िेत्र
३. स्ियंसेिक पररचालनका उद्दे श्य तथा आिारहरु:
(१०) नगर िवकास स्वयंसेवक सेवा अन्तगफत स्वयंसेवक पररचालन गदाफ दक्ष
व्यक्ततहरुलाई अल्पसमयको रोजगारी ठदने, सावफजतनक सेवा प्रवाहमा
सहजीकरण गने, गररवी न्यूनीकरण गने लक्ष्य प्राक्ततमा सहयोग पर्ु याउने र
समुदायमास्तराा ै सवयंसेवी िावनाको प्रवर्दफधन गने प्रमि
ु उर्ददे श्य रहनेछ।
(११) नगर िवकास स्वयंसेवक सेवा अन्तगफत दे हाय ामोक्जमका िवषयक्षेत्रहरुसँग
सम्ाक्न्धत जनशक्ततलाई स्वयंसेवकको रुपमा पररचालन गररने छ:(क) स्वास््य, सामुदातयक भशक्षा, ााल / ज्येष्ि नागररक संरक्षण तथा सामाक्जक
सुरक्षा
(ि) कृिष सेवा, पशु सेवा, वन र जडिाु ी
(ग) वातावरण संरक्षण, प्राकृततक प्रकोप तथा जोखिम व्यवस्थापन
(घ) उर्दयमभशलताको िवकास, इक्ञ्जतनयररङ तथा अन्य प्रािवधधक क्षेत्रहरु
(ङ) आवधधक, िवषयगत तथा वािषफक योजना तजम
ुफ ा र अनग
ु मन तथा
मूल्याङ्कन
(च) नगरपाभलकाले तोकेका अन्य क्षेत्रहरु
(१२) नगर िवकास स्वयंसेवक सेवााा स्वयंसेवक पररचालन गदाफ दे हाय
ामोक्जमका िवषयहरुलाई प्रमुि आधारको रुपमा भलइनेछ:
(छ) नगरको प्रशासतनक संगिनाा आवश्यक मात्रामा जनतालाई अप्रािवधधक
वा प्रािवधधक सेवा पुर्याउन नसएकएका क्षेत्रहरुमा सहजीकरण गने,
(ज) नगरवासीहरुको जीवनस्तर उकास्नका लाधग सरकारी स्तराा समेत
लगानी िई वा निई उत्पादन क्षेत्रमा कायफरत सहकारी, संघसंस्थाहरुर्दवारा संचाभलत कायफक्रमहरुमा प्रािवधधक सहयोग गने
(झ) नगर वा समद
ु ायर्दवारा सामाक्जक ठहतको लाधग संचाभलत सामद
ु ातयक
सेवा कायफक्रमहरुमा प्रािवधधक सहयोग गने
(ञ) समावेशी भसर्दधान्त अवलम्ान गने
(१३) स्वयंसेवक पररचालन गनफका लाधग सहकायफ गररने तनकाय दे हाय
ामोक्जम रहनेछन:
( ) नगरपाभलकाको कायाफलय, िवषयगत
शािा / उपशािाहरु तथा विा
कायाफलयहरु
(ि) सहकारी तथा सामुदातयक संघसंस्थाहरु
(ि) शैक्षक्षक तनकायहरु
(ढ) नगरपाभलकाले तोकेको अन्य तनकायहरु
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अनुसूची - ६
स्वयंसेवकले नगरपाभलकामा ाझ
ु ाउनप
ु ने प्रगतत प्रततवेदनकोढाँचा
माभसक प्रगतत प्रततवेदनः भमतत.............दे खि.................)
सस.नं.

महहनाकोलक्ष्य

लियहाससल गनय गरे को कायय
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(ङ) स्थानीय स्तरमा पशु स्वास््य / सरसर्ाई, वातावरण संरक्षण,
साक्षरता अभियान, िवपर्द व्यवस्थापन जस्ता कायफक्रमहरुमा सहजकताफको
रुपमा कायफ गनुप
फ ने छ,
(च) स्थानीय स्तरमा स्वयंसेवी एक्रयाकलापहरुमा सहिागी हुने र स्वयंसेवी
िावनाको प्रवर्दफधन गनफ पैरवी गनुप
फ ने छ,
(छ) समाजमा िवर्दयमान कुरीतत र अन्धिवश्वासहरुको िवरुर्दधमा जनचेतना
अिीवर्द
ृ धध गनफ सएक्रय हुनुपने छ,
(ज) नगर िवकास स्वयंसेवक सेवा अन्तगफत कायफरत अन्य स्वयंसेवकहरुसँग
समन्वय र सम्पकफ रािी एक अकाफको कायफमा सझ
ु ाव र सहयोग
पुर्याउनु पनेछ,
(झ) यसमा तोएकएको ााहे क नगरपाभलकाले आवश्यकता अनुसार लगाएका
सम्ाक्न्धत क्षेत्रका कायफहरु सम्पादन गनुप
फ ने छ ।
सावफजतनक तनमाफण तर्फका स्वयंसव
े कको कायफशतफ:
(क) स्वयंसेवाको उच्च आदशफले प्रेररत िई जाँगररलो र भमठहनेतका साथ कायफ
गनुप
फ ने छ,
(ि) नगरपाभलकाले तोकेको सावफजतनक तनमाफण, िौततक संरचना सम्ान्धी
गुणस्तरीय ढङ्गाा कायफ सम्पादन गरी जन - जीवनमा सहजीकरण
गने कायफमा संलग्न हुनप
ु ने छ,
(ग) आर्ूले गरे को कायफ सम्पादनको लक्ष्य र उपलब्धी प्रस्तत
हुनेगरी
ु
तोएकएको सूचकांकमा आधाररत िई माभसक प्रगतत प्रततवेदन तयार
गनुप
फ ने छ,
(घ) स्थानीय स्तरमा वातावरण संरक्षण, साक्षरता अभियान, िवपर्द व्यवस्थापन
जस्ता कायफक्रमहरुमा सहजकताफको रुपमा कायफ गनप
ुफ ने छ,
(ङ) स्थानीय स्तरमा स्वयंसेवी एक्रयाकलापहरुमा सहिागी हुने र स्वयंसेवी
िावनाको प्रवर्दफधन गनफ पैरवी गनुप
फ ने छ,
(च) समाजमा िवर्दयमान कुरीतत र अन्धिवश्वासहरुको िवरुर्दधमा जनचेतना
अिीवर्द
ु ने छ,
ृ धध गनफ सएक्रय हुनप
(छ) नगर िवकास स्वयंसेवक सेवा अन्तगफत कायफरत अन्य स्वयंसेवकहरुसँग
समन्वय र सम्पकफ रािी एक अकाफको कायफमा सुझाव र सहयोग
पुर्याउनु पनेछ,
(ज) यसमा तोएकएको ााहे क नगरपाभलकाले आवश्यकता अनस
ु ार लगाएका
सम्ाक्न्धत क्षेत्रका कायफहरु सम्पादन गनप
फु ने छ ।
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(ण)
(त)
(थ)
(द)
(ध)

(१४) स्वयंसेवक पररचालन गने तनकायहरुले दे हाय ामोक्जमको
क्जम्मेवारी ाहन गनप
ुफ नेछ:
िठ ई आएका स्वयंसेवकहरुलाई तत्काल क्जम्मेवारी ठदई काममा लगाउने
स्वयंसेवकहरुको कायफ सम्पादनको मूल्याङ्कन र सुपररवेक्षण गने
स्वयंसेवकहरुले पाउने तोएकए ामोक्जमका सेवा सुिवधाहरु सरल र सहज
रुपमा उपलब्ध गराउने
िठ ई आएका स्वयंसेवकहरुलाई विृ त्त िवकास, क्षमता िवकास र व्यक्ततत्व
िवकास सम्ान्धी स्थानीय स्तरमा उपलब्ध अवसरहरुमा सहिागी
गराउने
स्वयंसेवकहरुका िपरमकाफ / गुनासो सम्ाोधन गने
पररच्छे द – ३
स्ियं सेिक पररचालन सभबन्िी व्यिस्था

४. स्ियंसेिक छनौटका आिारहरु : स्वयंसेवकको छनौ गदाफ दे हाय ामोक्जमका
प्रएक्रयाहरु अपनाइने छन
(१५) न्यूनतम योग्यता : कुनै पतन व्यक्तत स्वयंसेवक रुपमा छनौ हुन दे हाय
ामोक्जम कान्यूनतम योग्यता िएको हुनुपनेछ :–
(न) नेपाली नागररक िएको,
(प) अिार वषफ उमेर पूरा िई पततीस वषफ ननाघको हुनुपने,तर
नेपाल
सरकारले समावेशी समूहमा रािेका उम्मेदवारहरु िए अधधकतम
उमेरको हद चालीस वषफ ननाघेको हुनुपने,
(र्) सम्ाक्न्धत आवेदकले तोएकएको िवषयक्षेत्र पदको लाधग मान्यता प्रातत
शैक्षक्षक संस्थााा आवश्यक योग्यता हाभसल गरे को ।
(१६) स्वयंसेवक छनौ तथा पररचालन :नगर िवकास स्वयंसेवक सेवा अन्तगफत
पररचालन हुने स्वयंसेवकहरुको छनौ
दे हाय ामोक्जमका आधारहरुमा
गररनेछ:(ा) नगर िवकास स्वयंसेवक सेवामा प्रातत आवेदनहरुलाई सम्ाक्न्धत
िवषयक्षेत्रको सम्ाक्न्धत पदका उम्मेदवारहरुले प्रातत गरे को शैक्षक्षक
योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लेि
िएको प्रातताङ्क प्रततशतको
योग्यताक्रमका आधारमा ।
(ि) स्वयंसेवक तनयुक्ततका लाधग आवेदन गने व्यक्ततहरुका लाधग संचालन
गररने भलखित तथा मौखिक पररक्षा वा अन्तरवाताफको योग्यताक्रमका
आधारमा ।
(म) सामाक्जक समूह, िौगोभलक क्षेत्र र अपांगताका आधारमा तनधाफरण गररने
समावेशीताको िारको आधारमा ।
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५. स्ियंसेिक छनौट, पररचालन तथा व्यिस्थापन ससमतत :
(१७) स्वयंसेवकको छनौ , पररचालन तथा व्यवस्थापन गनफका लाधग दे हाय
ामोक्जमको एक सभमतत हुनेछ :–

नगर प्रमुि वा तनजले तोकेको व्यक्तत
संयोजक

योजना शािा
सदस्य

िवषयगत शािा
सदस्य

सुदरु पक्श्चम िवश्विवर्दयालयको एक जना प्रतततनधध – सदस्य

प्रमुि प्रशासकीय अधधकृत–
सदस्य सधचव
(१८) स्वयंसेवकको छनौ , पररचालन तथा व्यवस्थापन सभमततको ाैिक आवश्यकता
अनुसार ास्नेछ
(१९) स्वयंसेवकको छनौ , पररचालन तथा व्यवस्थापन सभमततको ाैिकसम्ान्धी
मापदण्ि सभमततआर्ैले तनधाफरण गरे ामोक्जम हुनेछ।
६. स्ियंसेिक छनौट, पररचालन तथा व्यिस्थापन ससमततको काम, कतयव्य र
अधिकार:स्वयंसेवकको छनौ , पररचालन तथा व्यवस्थापन सभमततको काम, कतफव्य
र अधधकारहरु दे हाय ामोक्जम हुनेछन :(य) स्वयंसेवक पररचालन गने कायफक्षेत्र तथा िवषयक्षेत्रको यएकन गने
(र) दरिास्त र्ारमका ढाँचा तयार गरी छपाइ गने गराउने,
(ल) स्वयंसेवक पररचालनको लाधग िवतनयोक्जत रकमको ाािर्ाि गने,
(व) स्वयंसेवकको िवज्ञापन वा सच
ू ना प्रकाभशत गने,
(श) िववाठदत िवषयहरुकोसमाधान गने,
(ष) प्रत्येक सवयंसव
े कको हरे क आधथफक वषफको कायफ सम्पादन मूल्यांकन गने
(स) स्वयंसेवकको काम कारवाहीका सम्ान्धमा आवश्यक तनदे शन ठदने,
(ह) स्वयंसेवकका िवज्ञापन वा सूचनामा दरिास्त परे का उम्मेदवारहरुको
दरिास्त र्ाराम संकलन गने,
(क्ष) उपिण्ि (क) ामोक्जम प्रातत हुन आएका दरिास्त र्ाराम प्रएक्रया पुरा
िएन िएका छानिवन गने,
(त्र) योग्य दरिास्त र्ारामहरुको अनुसूची – १ ामोक्जम मूल्याङ्कन गने,
(ज्ञ) छनौ िएको योग्य उम्मेदवारसँग अनुसूची –२ ामोक्जमको ढाँचामा
सम्झौता गरी अनुसच
ू ी – ३ कोढाँचा ामोक्जम तनयुक्तत पत्र ठदने
(ज्ञज्ञ) स्वयंसेवकका कायफहरुको अनग
ु मन तथा मल्
ू याङ्कन गने ।
७. स्ियंसेिक छनौट विधि: स्वयंसेवक छनौ गनफका लाधग दे हाय ामोक्जमका छनौ
िवधध अवलम्ान गररनेछ
(क) प्रारक्म्िक छनौ गने,
(ि) प्रयोगात्मक अन्तवाफता भलने र प्रातत गरे को अंकका आधारमा नतीजा
प्रकाशन गने,
८. सर्ल उम्मेदवार वा स्वयंसेवक नयक्ु तत िएको तीन मठहना नपग्ु दै सेवााा अलग
िएमा उतत पदमा वैकक्ल्पक उम्मेदवारको सधू चाा माधथल्लो स्थानमा रहे को
उम्मेदवार छनो गनफ सएकनेछ ।
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१.

२.

अनुसूची - ५
स्वयंसेवकका कायफशतफहरु
जनस्वास््य तर्फका स्वयंसेवकको कायफशतफ:
(प) स्वयंसेवाको उच्च आदशफले प्रेररत िई जाँगररलो र भमठहनेतका साथ कायफ
गनुप
फ ने छ,
(र्) नगरपाभलकाले तोकेको स्वास््य सम्ान्धी तनकाय / सेवा केन्रमा रही
गुणस्तरीय ढङ्गाा कायफ सम्पादन गरी सेवा प्रवाह कायफमा सहजीकरण
गनुप
फ ने छ,
(ा) स्थानीय स्तरमा स्वास््य / सरसर्ाई, स्वास््य भशिवर, घम्
ु ती स्वास््य
सेवा, गाउँ घर क्तलतनक, महामारीको प्रततरोध लगायत संचाभलत स्वास््य
सम्ान्धी अभियानहरुमा संलग्न िई कायफ गनुप
फ ने छ,
(ि) आर्ूले गरे को कायफ सम्पादनको लक्ष्य र उपलब्धी प्रस्तत
हुनेगरी
ु
तोएकएको सच
कां
क
मा
आधाररत
िई
माभसक
प्रगतत
प्रततवे
द
न
तयार
ू
गनुप
फ ने छ,
(म) स्थानीय स्तरमा वातावरण संरक्षण, साक्षरता अभियान, िवपर्द व्यवस्थापन
जस्ता कायफक्रमहरुमा सहजकताफको रुपमा कायफ गनुप
फ ने छ,
(य) स्थानीय स्तरमा स्वयंसव
े ी एक्रयाकलापहरुमा सहिागी हुने र स्वयंसेवी
िावनाको प्रवर्दफधन गनफ पैरवी गनप
ुफ ने छ,
(र) समाजमा िवर्दयमान कुरीतत र अन्धिवश्वासहरुको िवरुर्दधमा जनचेतना
अिीवर्द
ृ धध गनफ सएक्रय हुनुपने छ,
(ल) नगर िवकास स्वयंसेवक सेवा अन्तगफत कायफरत अन्य स्वयंसेवकहरुसँग
समन्वय र सम्पकफ रािी एक अकाफको कायफमा सुझाव र सहयोग
पर्ु याउनु पनेछ,
(व) यसमा तोएकएको ााहेक नगरपाभलकाले आवश्यकता अनस
ु ार लगाएका
सम्ाक्न्धत क्षेत्रका कायफहरु सम्पादन गनुप
फ ने छ ।
पशु सेवा तर्फका स्वयंसेवकको कायफशतफ:
(क) स्वयंसेवाको उच्च आदशफले प्रेररत िई जाँगररलो र भमठहनेतका साथ कायफ
गनुप
फ ने छ,
(ि) नगरपाभलकाले तोकेको पशु स्वास््य सम्ान्धी तनकाय / सेवा केन्रमा रही
गुणस्तरीय ढङ्गाा कायफ सम्पादन गरी सेवा प्रवाह कायफमा सहजीकरण
गनुप
फ ने छ,
(ग) स्थानीय स्तरमा पशु स्वास््यभशिवर, घम्
ु ती पशु स्वास््य सेवा, पशु
महामारीको प्रततरोध लगायत संचाभलत
पशु स्वास््य सम्ान्धी
अभियानहरुमा संलग्न िई कायफ गनुप
फ ने छ,
(घ) आर्ूले गरे को कायफ सम्पादनको लक्ष्य र उपलब्धी प्रस्तत
हुनेगरी
ु
तोएकएको सूचकांकमा आधाररत िई माभसक प्रगतत प्रततवेदन तयार
गनप
ुफ ने छ,
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नाम :
दस्तित :
पद :
कायाफलयका छाप
इतत सम्ात २०......साल.............मठहना ........गत रोज.......शुिम.............।

अनुसूची - ३
(दर्ा ६ को िण्ि ( ) सँग सम्ाक्न्धत)
स्वयंसेवकलाई ठदइने तनयक्ु तत पत्रको ढाँचा
श्री....................................
.......................................।

नाम :
िे गाना :
दस्तित :

भमतत : ...................

िवषय :- स्वयंसेवक तोएकएको सम्ान्धमा ।
तपाईलाई “नगर िवकास स्वयंसेवक पररचालन कायफिवधध, २०७४” को दर्ा ६ को िण्ि ( )
तथा सोही कायफिवधधको अनुसच
ू ी - २ को सम्झौता ामोक्जम भमतत...............दे खि
...................सम्मयस नगरपाभलकाको कायाफलय / .... नं. विा कायाफलयमा स्वयंसेवक िई कायफ
गने गरी तोएकएको छ ।
तोएकएका कायफक्षेत्रमा गई सक्ु म्पएका क्जम्मेवारी लगनशीलता एवं ईमान्दारीतापव
फ
ू क
गनुह
फ ु नेछ िन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
(.................)
कायाफलय प्रमि
ु
अनुसूची - ४
स्वयंसेवकको तनााफह ित्ता
सस.नं.

स्ियंसेिककोयोग्यता

1

प्रिवणता प्रमाण-पत्रतह उत्तीणफ (प्रािवधधक)

10,000.

2

प्रिवणता प्रमाण-पत्रतह उत्तीणफ (अप्रािवधधक)

10,000

3

प्रवेभशका परीक्षाउत्तीणफ (प्रािवधधक)

8000

4

प्रवेभशका परीक्षाउत्तीणफ (अप्रािवधधक)

8000
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माससक ित्ता

९. स्ियंसेिकको शतय तथा सुवििा : यस कायफिवधध ामोक्जम पररचालन गररने
स्वयंसेवकका शतफ तथा सुिवधा दे हाय ामोक्जम हुनछ
े न :–
(ग) स्वयंसेवकलाई तनवाफह ित्ता ाापत माभसक रुपमा स्वयंसव
े क छनौ ,
पररचालन तथा व्यवस्थापन सभमततले समय - समयमा तनधाफरण गरे का
अनुसूची – ४ ामोक्जमको रकम प्रदान गररनेछ,
(घ) स्वयंसेवकलाई ाढीमा एक वषफका लाधग सेवा करार सम्झौता गनफ
सएकनेछ । स्वयंसेवकको आवश्यकता थप महशस
ु िएमा वा स्वयंसेवको
सेवा थप गनुफ पने िएमा कायफ सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा प्रत्येक
आधथफक वषफमा स्वयंसेवक सेवा कायफपाभलकाको तनणफयानुसार निवकरण
गनफ सएकने छ ।
(ङ) स्वयंसेवकका लाधग अनुसूची ५ ामोक्जमका कायफ शतफहरु रहनेछन ्।
(च) स्वयंसेवकले सेवा प्रवाह गनफ नचाहे मा वा नसतने िएमा िीमदत्त
नगरपाभलकाको कायाफलय समक्ष एक मठहना अगावै भलखित जानकारी
ठदनुपनेछ ।
पररच्छे द – ४
विविि
१०. स्ियंसेिकको आचार संहहता:
(२०) स्वयंसेवकले दे हाय ामोक्जमका आचार संठहताको पालना गनप
ुफ नेछ :–
(छ) स्वयंसेवकले तनयुक्ततपत्र ाझ
े ो भमततले ३ ठदन भित्र तोकेको क्षेत्रमा
ु क
हाक्जर िईसतनु पने छ।
(ज) स्वयंसेवकले राजनैततक एक्रयाकलापमा संलग्न हुनु हदै न र कायफ सम्पादन
गदाफ आर्नो राजनैततक आस्थाको प्रिाव पनफ ठदनु हुँदैन,
(झ) स्वयंसेवकले आर्ूलाई सक्ु म्पएको क्जम्मेवारी स्वयंसव
े ाको िावना,
िवश्वव्यापी मान्यता अनुरुप इमान्दाररतापूवक
फ पुरा गनप
ुफ नेछ,
(ञ) स्वयंसेवकका लाधग तोएकएको तनवाफह ित्ता र स्वयंसेवक कायफरत
तनकायाा
कुनै सिु वधा उपलब्ध गराउने तनणफय िएको िए सो
अवस्थामा ााहे क स्वयंसेवकल कुनै संघ वा व्यक्तताा कुनै सिवधा
भलन पाइने छै न,
( ) स्वयंसेवकले अनश
ु ाभसत िइ भशष् र िवधधसम्मत व्यवहार गदै आर्ूलाइ
आदशफवान रनमन
ू ा पात्रका रुपमा प्रस्तत
ु गनुफ पनेछ,
(ि) स्वयंसेवकले सामाक्जक सदिाव र शाक्न्त व्यवस्था तथा वातावरणीय
अनक
ु लतामा िलल पुर्याउने कायफ गनुफ हुँदैन,
(ि) स्वयंसेवकले नगर र जनताको वह
ृ त्तर ठहतमा आघात पग्ु ने कुनै पतन कायफ
गनफ पाइनेछैन,
(ढ) नगरपाभलकाले ठदएका तनदे शन पालना गनुफ पनेछ,
(ण) स्वयंसेवक नगरपाभलका प्रतत उत्तरदायी हुनुपनेछ,
(२१) कुनै स्वयंसेवकले उपदर्ा (१) ामोक्जमको आचार संठहताको पालना नगरे मा
नगरपाभलकाले त्यस्ता स्वयंसेवकलाइ अवकाश ठदनेछ । तर सुनुवाईको
मौका नठदई कुनै स्वयंसेवकलाइ अवकाश ठदइने छै न ।
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११. स्ियंसेिकहरुको अिकाश:नगरपाभलकाले स्वयंसेवकहरुलाई दे हाय ामोक्जमको
अवस्थामा अवकाश ठदन सतनेछ:(त) स्वयंसेवकको तोएकएको कायफ अवधध पुरा िएमा,
(थ) ि ाएको कायफस्थलमा समयमा र तनयभमत रुपमा हाक्जर निएमा,
(द) सन्तोषजनक रुपमा कायफसम्पादन नगरे मा,
(ध) िराा आचरण प्रदशफन गरे मा,
(न) स्वयंसेवकले कुनै राजनैततक दलमा सहिागी िएमा वा दलके सदस्य
िएमा
१२. स्ियंसेिकको अनुगमन :पररचालन गररएका स्वयंसेवकले गरे को कायफहरुको
अनुगमन स्वयंसेवक छनौ , पररचालन तथा व्यवस्थापन सभमतत, नगरपाभलका वा
नगरपाभलकाले तोकेको तनकायाा गररनेछ ।
१३. स्ियंसेिकले प्रततिेदन बुझाउनुपने:स्वयंसेवकले अनुसूची ६ मा तोएकएका ढाँचामा
प्रगतत िववरण िरी नगरपाभलकाको कायाफलयमा माभसक रुपमा प्रततवेदन ाुझाउनु
पनेछ ।
अनुसची – १
(दर्ा ६ को िण्ि (ञ) सँग सम्ाक्न्धत)

उम्मेदवारको योग्यता मूल्याङ्कनको आधार

सस.नं.

मूल्याङ्कनको आिार

१

शैक्षक्षकयोग्यता

िवभशष्िश्रेणी
प्रथम श्रेणी
दोश्रो श्रेणी
तेश्रो श्रेणी

६मठहना दे िी १ वषफ सम्म

२

स्वयंसेवासम्ान्धी अनि
ु व

३

सम्ाक्न्धत विाको स्थानीय ााभसन्दा

५

समुदाय सँग घुलभमल हुन सतने क्षमता
मठहला, दभलत, आठदवासी, जनजाती, अपाङ्गता तथा मधेसी

४
६

१ वषफ दे िी २ वषफ सम्म
२ वषफ िनदा माथी

स्वयंसेवी िावना

को हकमा
कूल

अंकिार
१०
७
५
२
५
७

१०
५
५
५
५
४०
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कै

अनस
ु ची – २
(दर्ा ६ को िण्ि ( ) सँग सम्ाक्न्धत)
सम्झौताको ढाँचा

िीमदत्त नगरपाभलका, नगर कायफपाभलकाको कायाफलय, कञ्चनपुर र स्वयंसेवकका ाीच
गररएका आपसीसम्झौता ।

भलखितम हामी तपशीलका पक्षहरु आगे िीमदत्त नगरपाभलका, नगर कायफपाभलकाको
कायाफलय,

कञ्चनपरु

........................क्जल्ला...................

(जसलाई

यसपतछ

नगरपाभलका,

विा

प्रथम

पक्ष

नं...........ास्ने

ितननेछ)

र

वषफ............को

श्री.........................................(जसलाइ यसपतछ दोश्रो पक्ष ितननेछ)कााीच भमतत...................... मा

सम्झौता िई एक एक प्रतत ाुझीभलयौं ठदयौं ।
१. दोस्रो पिले गनुय पने मूयय–मय
ू य काययको वििरण:
(क) आर्ूलाइ ि ाइएकोकायाफलय / क्षेत्रमा गई तोएकएको कामकाज गने,
२. ाुँदा नं. १. मा उल्लेखित सेवा उपलब्ध गराए वापत प्रथम पक्षले दोश्रा पक्षलाइ
उपलब्ध गराउने सेवासिु वधाहरु दे हाय वमोक्जम हुनेछन :
(क) प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाइ माभसक रुपमा तनवाफह ित्ता वापत रु....................
(अक्षरे िप........................मात्र) मात्र पाररश्रभमक उपलब्ध गराउने छ ।
(ि) दोश्रा पक्षले तोएकएको कायफ समयानुसार ता]एकएको तनकायमा हाक्जर िइ प्रथम
पक्षले उपलब्ध गराएका हाक्जरी िातामा हाक्जरी गरी काम गनुफ पनेछ । उतत हाक्जरी
प्रमाखणत िएपतछ मात्र पाररश्रभमक ित
ु तानी हुनेछ ।
(घ) दोश्रा पक्षले माधथ उल्लेखित पाररश्रभमक ााहे क कुनै पतन एकभसमको सुिवधा पाउने
छै न ।
३. दोश्रा पक्षले आर्नो क्जम्मामा रहन आउने प्रथम पक्षको चल, अचल सम्पतत
ठहर्ाजत साथ प्रयोग गरीकायफ सम्पन्न िए पश्चात प्रथम पक्षलाइ ाझ
ु ाउनु पनेछ ।
४. दोश्रा पक्षको काम सन्तोषजनक निएमा प्रथम पक्षाा पन्ध (१५) ठदनको सूचना
ठदई यो करारसम्झौता िंग गनफ सतनेछ ।
५.यो सम्झौता भमतत ................दे खि..................सम्म कायम रहनेछ । कायम रहने भमतत
िन्दा पतछ यस सम्झौताका कारण प्रथम पक्ष माधथ दोस्रो पक्षले कुनै दातयत्व भसजफना
गनफ पाउने छै न ।
६.प्रथम पक्षलाइ हानी हुने काम गरे मा वा सम्झौता ामोक्जमको कायफ नगरे मा जुनसुकै
ाेला करार िंग गनफ सएकने छ । हानी नोतसानी िएमा सोको क्षततपूततफ कानून
ामोक्जम असूल उपर गने यो सम्झौताले ााधा पुर्याउने छै न।
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