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प्रदेश विकास स्ियंसेिक परिचालन काययविधि, २०७५ 

प्रस्तािनााः 

प्रदेश विकासमा स्ियम ्सेिाको भािनालाई प्रिर्द्यन गदै विधभन्न विषयमा दक्षता तथा अनभुिप्राप्त 
प्रदेश धभत्रको जनशक्तिलाई धनिायह भत्ता धलई िा नधलई स्िताःस्फूतयरुपमा प्रदेशको विकाससँग 
सम्बक्तधित विधभन्न काययमा सरिक हनुे िाताििण सजृना गनय िाधछनीय भएकोले गण्डकी प्रदेश 
सिकाि (मक्तधत्रपरिषद ) बाट स्िीकृत भईयो काययविधि जािी गरिएकोछ ।  

परिच्छेद–१ 

प्रािक्तम्भक 

 

1. संक्तक्षप्त नाम ि प्रािम्भाः (१) यस काययविधिको नाम “प्रदेश विकास स्ियंसेिक परिचालन 
काययविधि, २०७५” िहेको छ । 

(२) यो काययविधि गण्डकी प्रदेश मक्तधत्रपरिषद बाट स्िीकृत भएको धमधतदेक्ति लागू  
हनुेछ । 

(३) यो काययविधि कायायधियनको क्षेत्र गण्डकी प्रदेश मात्र हनुेछ । 
2. परिभाषााः (१) विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविधिमााः- 

(क) “अप्राविधिक सहयोग” भन्नाले दफा ४ को उपदफा (१) को िण्ड (ि) मा उल्लेक्तित 
सेिाका क्षेत्रमा स्ियंसेिकहरुबाट प्रदान गरिने सहयोगलाईसम्झन ुपछय । 

(ि) “काययकािी सधमधत” भन्नालेस्ियंसेिक सेिाको काययक्रम सञ्चालन तथा कायायधियन 
सम्बधिी धनणययहरू गनय गठित सधमधतलाई सम्झन ुपछय । 

(ग)  “काययविधि” भन्नाले "प्रदेश विकास स्ियंसेिक परिचालन काययविधि, २०७५ "लाई  

सम्झन ुपछय । 

(घ) “धनदेशक सधमधत” भन्नालेदफा ४ बमोक्तजम गठित सधमधतलाई सम्झन ुपछय । 

(ङ) “प्राविधिक स्ियंसेिक” भन्नाले सामाक्तजक विकास मधत्रालयर्द्ािा परिचाधलत प्राविधिक 
क्षेत्रका स्ियंसेिकहरूलाई सम्झन ुपछय । 

(च) “प्राविधिक सहयोग” भन्नाले दफा ४ को उपदफा (१) को िण्ड (क) मा उल्लेक्तित 
सेिाका क्षेत्रमा स्ियंसेिकहरुबाट प्रदान गरिने सहयोगलाई सम्झन ुपछय । 

(छ) "मधत्रालय" भन्नाले सामाक्तजक विकास मधत्रालयलाई सम्झन ुपछय । 

(ज) “शैक्तक्षक धनकाय” भन्नाले प्राविधिक िा अप्राविधिक शैक्तक्षक ज्ञान तथा सीप प्रदान गने 
विद्यालय, क्तशक्षालय, अध्ययन संस्थान, क्याम्पस तथा विश्व विद्यालयलाई सम्झन ुपछय । 

(झ) “संघ–संस्था” भन्नाले प्रचधलत कानून बमोक्तजम सम्बक्तधित धनकायमा दताय भएको संगठित 
संस्थालाई सम्झन ुपछय । 
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(ञ) “स्थानीय तह” भन्नाले नपेालको संवििान बमोक्तजम गठित क्तजल्ला समधिय सधमधत, 

गाउँपाधलका, नगिपाधलका तथा महानगिपाधलकालाई सम्झन ुपछय । 

(ट) “स्ियंसेिक” भन्नाले स्िताःस्फूतय रुपमा सवुििा धलई िा नधलई स्ियंसेिी वक्रयाकलापमा 
संलग्न हनु ेव्यक्तिलाई जनाउँछ । साथै, यस शब्दले यस काययविधि अनरुुप परिचालन 
गरिने स्ियंसेिकलाई सम्झन ुपछय । 

(ि)  “स्ियंसेिा” भन्नाले समाजमा पिम्पिागत रुपमा विद्यमान िहेको तथा व्यािसावयक ि 
संगठित रुपले सञ्चालन भैिहेका स्ियंसेिी वक्रयाकलापहरूलाई सम्झन ुपछय । 

(ड) “साियजधनक सेिा” भन्नाले नेपाल सिकािबाट साियजधनक सेिा भनी तोवकएका ि 
साियजधनक रुपमा उपभोग गने गिी व्यिस्था गिेका सेिाहरूलाई सम्झन ुपछय । 

 

परिच्छेद–२ 

स्ियंसेिक परिचालनको उद्देश्य तथा क्षते्र 

 

3. स्ियंसेिक परिचालनका उद्दशे्यहरू: यस काययविधि अधतगयत स्ियंसेिक परिचालनका 
उद्धेश्यहरु देहाय बमोक्तजमका छन:्- 
(क) प्रदेशको समग्र विकासको लाधग समदुाय स्तिमा स्ियंसेिी भािनाको विकास तथा प्रिद्धयन 

गने, 
(ि) प्रदेश सिकाि अधतगयत हनुे साियजधनक सेिा प्रिाह काययमा सहजीकिण गने,  

(ग) प्रदेशमा िहेको दक्ष जनशक्तिलाई अल्प समयको लाधग िोजगािीको अिसि उपलब्ि 
गिाउने, 

४. स्ियंसेिा परिचालनका विषयगत क्षते्राः  

(१) यस काययविधि अधतगयत देहायको विषयगत क्षेत्रको सेिामा स्ियंसेिक परिचालन गनय सवकने 
छाः- 

 (क) प्राविधिक सेिााः 
  (१) स्िास््य तथा सिसफाई, 
  (२) कृवष तथा पश ुसेिा, 
  (३) िन, कृवष-िन ि गैि काष्ठ तथा जधडिटुी, 
  (४) इक्तिधनयरिङ्ग, 
  (५) कम््यूटि, 
  (६) िाताििण, 

(७) धनदेशक सधमधतले धनणयय गिेबमोक्तजमको अधय सेिा । 

 (ि) अप्राविधिक सेिााः 
  (१) सामदुावयक क्तशक्षा, 
  (२) सामदुावयक सचेतना अधभिवृद्ध, 
  (३) लक्तक्षत िगय उत्थान, 
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  (४) धनदेशक सधमधतले धनणयय गिेबमोक्तजमको अधय सेिा । 

५. स्ियंसेिा परिचालन हनुे धनकाय तथा संघसस्थााः यस काययविधि बमोक्तजम स्ियंसेिकको 
परिचालन देहायका धनकाय िा संघसंस्थाको काममा सहयोग पगु्ने गिी हनुे छ । 

(क) संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहका सिकािी सेिा प्रदायक धनकायहरू, 

(ि) सहकािी तथा सामदुावयक संघ–संस्थाहरू, 

(ग) सिकािी शैक्तक्षक सँस्थाहरू, 

६. स्ियंसेिक परिचालनका आिािाःयस काययविधि बमोक्तजम स्ियंसेिक परिचालन गदाय देहायका 
आिािमा गनुयपनेछाः-  

(क) प्रदेश सिकािको मौजदुा संगिनात्मक संिचनाबाट भइिहेको सेिा प्रिाह अपयायप्त भएको 
िा सेिा परु् याउन नसवकएको विषयगत क्षेत्रमा जनतालाई साियजधनक सेिा परु् याउन े
काययमा सहजीकिण हनुे, 

(ि) सिकािी धनकायिा समदुायर्द्ािा सामाक्तजक वहतको लाधग सञ्चाधलत सामदुावयक सेिा 
काययक्रमहरूमा प्राविधिक सहयोग पगु्ने, 

(ग) भौगोधलक विकटताको आिािमा अनसूुची १ मा उल्लेि भए बमोक्तजमको क्तजल्लागत 
िगीकिण बमोक्तजमको प्राथधमकता ठदइने, 

(घ) प्रदेश विकास स्ियंसेिकमा सहकायय गनय इच्छुक दफा ५ बमोक्तजमका धनकाय तथा 
संघ÷संस्थाहरुको मागको आिािमा स्ियंसेिक परिचालन हनुे । 

७.स्ियंसेिक परिचालन हनु े धनकाय तथा संघसंस्थाको क्तजम्मेिािीाः यस काययविधि बमोक्तजम 
परिचाधलत हनुे स्ियंसेिकको सम्बधिमा सम्बक्तधित धनकाय तथा संघसंस्थाको क्तजम्मेिािी देहाय 
बमोक्तजम हनुे छाः 

(क) िवटई आएका स्ियंसेिकलाई यस काययविधि बमोक्तजमको क्तजम्मेिािी ठदई काममा 
लगाउने, 

(ि) स्ियंसेिकहरूको सपुरििेक्षण तथा कायय सम्पादनको मूल्याङ्कन गने, 

(ग) यस काययविधि बमोक्तजम स्ियंसेिकहरूले पाउने सेिा सवुििाहरू समयमै उपलब्ि 
गिाउने, 

(घ) स्ियंसेिकहरूलाई िकृ्तत्त विकास, क्षमता विकास ि व्यक्तित्ि विकास सम्बधिी स्थानीय 
स्तिमा उपलब्ि अिसिहरूमा सहभागी गिाउने, 

(ङ) स्ियंसेिकहरूका पीिमकाय तथा गनुासोहरुको यथोक्तचतरुपमा सम्बोिन गने । 
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परिच्छेद–३ 

संस्थागत व्यिस्था 

८. धनदेशक सधमधतको गिन: (१) यस काययविधि बमोक्तजम स्ियंसेिक परिचालन सम्बधिमा 
नीधतगत मागयदशयन गनय देहायबमोक्तजमको धनदेशक सधमधत िहने छाः 

(क) मधत्री, सामाक्तजक विकास मधत्रालय    अध्यक्ष 

(ि) उपाध्यक्ष, प्रदेशनीधत तथा योजना आयोग   सदस्य 

(ग) सक्तचि, आधथयक माधमला तथा योजना मधत्रालय  सदस्य 

(घ) सक्तचि, मूख्यमधत्री तथा मधत्रीपरिषदको कायायलय   सदस्य  

(ङ) सक्तचि, सामाक्तजक विकास मधत्रालय    सदस्य-सक्तचि  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गठित धनदेशक सधमधतको िैिकमा अधय मधत्रालय तथा 
धनकायका प्रधतधनधि तथा विशेषज्ञहरुलाई आिश्यकता अनसुाि आमधत्रण गनय सवकनेछ । 

(३) धनदेशक सधमधतको िैिकको सञ्चालन ि व्यिस्थापन देहायबमोक्तजम हनुेछाः 

(क) अध्यक्षको धनदेशनमा सदस्य–सक्तचिले सधमधतको बैिक बोलाउनछे । 

(ि) धनदेशक सधमधतको िैिक आिश्यकता अनसुाि बस्नछे । 

(ग) धनदेशक सधमधतले आफ्नोबैिकसञ्चालन ि धनणयय सम्बधिीअधय काययविधि आफै तय 
गनेछ । 

९. धनदेशक सधमधतको काम, कतयव्य ि अधिकािाः धनदेशक सधमधतको काम, कतयव्य ि 
अधिकाि देहायबमोक्तजम हनुेछाः 

(क) स्ियंसेिा सम्बधिी प्रदेश सिकािले तजुयमा गनुयपने नीधत धसफारिस गने,  

(ि) स्ियंसेिकहरूको दिबधदी ि स्ियंसेिकलाई ठदइने सवुििाको आिधिक पनुिाबलोकन 
गने, 

(ग) स्ियंसेिक परिचालनका लाधग आिश्यक पने श्रोत व्यिस्थाको लाधग समधिय गने, 
(घ) काययकािी सधमधतलाई आिश्यक धनदेशन ठदने । 

१०. काययकािी सधमधतको गिनाः(१) स्ियंसेिक सेिाको काययक्रम सञ्चालनमा व्यिस्थापकीय 
धनदेशन एिम ्धनणयय गनय देहाय बमोक्तजमको काययकािी सधमधत िहने छ । 

(क) सक्तचि, सामाक्तजक विकास मधत्रालय      अध्यक्ष 

(ि) उप÷सक्तचि, प्रदेश योजना तथा नीधत आयोग     सदस्य 

(ग) उपसक्तचि, सामाक्तजक विकास मधत्रालय (प्रशासन तथा योजना महाशािा) सदस्यसक्तचि  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको काययकािी सधमधतको िैिकमा सम्बक्तधित विषयगत 
मधत्रालयका प्रधतधनधि तथा विषयगत विशेषज्ञहरुलाई आिश्यकता अनसुाि आमधत्रण गनय  

सवकनेछ । 
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(३) काययकािी सधमधतको िैिकको सञ्चालन ि व्यिस्थापन देहाय बमोक्तजम हनुेछाः 

(क) अध्यक्षको धनदेशनमा सदस्य–सक्तचिले सधमधतको िैिक बोलाउने छ, 

(ि) काययकािी सधमधतको िैिक आिश्यकता अनसुाि बस्नेछ, 

(ग) काययकािी सधमधतले आफ्नो बैिक सञ्चालन ि धनणयय सम्बधिी अधय काययविधि आफै तय 
गनेछ । 

११. काययकािी सधमधतको काम, कतयव्य ि अधिकािाः काययकािी सधमधतको काम, कतयव्य ि 
अधिकाि देहाय बमोक्तजम हनुेछाः 
(क) स्ियंसेिक परिचालनको ढाँचा तयाि गने, 

(ि) स्ियंसेिक परिचालन हनु े धनकाय तथा कायायलयबाट माग संकलन ि सूचीकिण गने, 
गिाउने, 

(ग) सम्बक्तधित क्तजल्लामा दफा ४ बमोक्तजमको विषयगत क्षेत्रमा परिचालन हनु े
स्ियंसेिकहरुको पद तथा संख्या प्रस्ताि गिी धनदेशक सधमधतबाट स्िीकृत गिाउने, 

(घ) स्ियंसेिक सूचीकिण, छनौट तथा भनाय सम्बधिी योजना तजुयमा गने, 

(ङ) छनौट सधमधतको धसफारिस बमोक्तजम स्ियंसेिक धनयकु्तिको छनौट सूची स्िीकृत गने, 

(च) स्ियंसेिकको म्याद थप सम्बधिी धनणयय गने, 

(छ) स्ियंसेिकलाई ठदइने पिुस्काि ि सम्मानको विषयमा आिश्यक धनणयय गने, 

(ज) स्ियंसेिक परिचालन सम्बधिमा अधय आिश्यक धनणययहरु गने । 

१२. स्ियंसेिक सेिाको कायय सञ्चालनाः (१) स्ियंसेिक सेिाको सञ्चचालन सम्बधिी कायय 
मधत्रालयको प्रशासन तथा योजना महाशािा अधतगयत योजना शािाले गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको काययमा सहयोग परु् याउनको लाधग मधत्रालयले आिश्यकता 
अनसुाि एक जना िा.प. ततृीय शे्रणीको कमयचािी सिहको सेिा शलु्क ठदने गिी सेिा किािमा 
धलन सक्ने छ। यसिी किािमा धलइने जनशक्तिको किाि सेिा शलु्क स्ियंसेिक सेिाको 
लाधग प्राप्त बजेटबाटै िचय गरिने छ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम योजना शािाले गने कायय देहाय बमोक्तजम हनुेछाः  

(क) स्ियंसेिक परिचालन, क्षमता विकास ि अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बधिी कायय, 
(ि) स्ियंसेिा प्रिद्धयनको लाधग सिोकाििालासँग सहकायय, सिालीकिण तथा सूचना 

व्यिस्थापन सम्बधिी कायय, 
(ग) स्ियंसेिाको प्रभािकारिता अध्ययन–अनसुधिान सम्बधिी कायय, 
(घ) प्रदेशमा स्ियंसेिी वक्रयाकलाप सञ्चालन गने धनकाय तथा संघ-संस्थाहरूको सम्पकय  

विधदकुो रुपमा गने कायय । 
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परिच्छेद–४ 

दिबधदी संिचना, छनौट, धनयकु्ति ि पदस्थापन 

१३. दिबधदीको व्यिस्थााः (१) स्ियंसेिक सेिा अधतगयत परिचालन हनुे स्ियंसेिकका लाधग यस 
प्रदेश अधतगयतका क्तजल्ला िा स्थानीय तहमा अनसूुची÷१ बमोक्तजमको दिबधदी कायम  
हनुछे । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको दिबधदी थपघट गनय आिश्यक भएमा स्िीकृत बजेटको 
परिधिमा िही धनदेशक सधमधतको धनणययबाट गनय सवकने छ । 

१४. स्ियंसेिक हनुे योग्यतााः मधत्रालयबाट परिचालन गरिने स्ियंसेिकहरुको योग्यता देहाय 
बमोक्तजम भएको हनुपुनेछाः 

(क) गण्डकी प्रदेशधभत्र बसोबास गने १८ िषय उमेि पूिा भएको नेपाली नागरिक, 
(ि) तोवकएको विषयक्षेत्र तथा पदको लाधग माधयताप्राप्त शैक्तक्षक संस्थाबाट नेपाल सिकािले 

समान पदको लाधग तोकेको आिश्यक धयूनतम योग्यता हाधसल गिेको, 
(ग) कुनै साियजधनक लाभको पदमा िहाल निहेको, 
(घ) कुनै फौजदािी अधभयोगमा अदालतबाट दोषी प्रमाक्तणत नभएको, 

१५. स्ियंसेिक छनौटका आिािाः(१) यस काययविधि बमोक्तजम परिचालन हनुे स्ियंसेिकहरूको 
छनौट शैक्तक्षक योग्यता, भौगोधलक क्षेत्र ि अधतििाताय बापत ठदइने अंकको आिािमा 
गरिनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको आिािलाई प्रदान गरिने अंकको विभाजन अनसूुची ७ 
बमोक्तजम हनुेछ । 

(३) विषयगत रुपमा कायम भएको संख्याको आिािमा उपदफा (१) ि (२) बमोक्तजम 
आिेदकको योग्यताक्रम अनसुाि स्ियंसेिक छनौट गरिनेछ ।  

१६. स्ियंसेिकको लाधग माग संकलनाः मधत्रालयले स्ियंसेिक आिश्यक पने धनकाय िा संघ-
संस्थाबाट स्ियंसेिकहरूको विषयक्षेत्र ि पद समेत िलुाई अनसूुची २ बमोक्तजमको ढाँचामा 
समय–समयमा माग संकलन गनय सक्नेछ । 

ति यो काययविधि लागू भैसकेपधछ पवहलो पटकको हकमा मधत्रालयले कक्तम्तमा १५ ठदनको 
सूचना िाविय दैधनक पधत्रकामा प्रकाशन गिी स्ियंसेिकको माग संकलन गनुयपनेछ । 

१७. स्ियंसेिकको भनाय तथा छनौटाः(१) मधत्रालयले दफा १६ बमोक्तजमको माग संकलन 
भएपधछ अनसुचुी -३ बमोक्तजमको ढाँचामा स्ियंसेिक माग गरिएको सूचना िाविय दैधनक 
पधत्रकामा प्रकाशन गिी मधत्रालयको िेिसाईटमा समेत िाख्न ुपनेछ । 
1स्ियंसेिक छनौट गदाय क्तजल्लागत प्रधतस्पिायबाट गरिनेछ । यसको लाधग स्ियंसेिक माग गदाय 
क्तजल्लागत रुपमा रिि पदहरुमा क्तजल्ला तोकेि विज्ञापन गने ि आिेदकहरुले दििास्त फािाम 
भदाय आफुले काम गनय चाहेको पद ि क्तजल्ला दििास्त फािाममा उल्लेि गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) को सूचना बमोक्तजम योग्यता पगेुको प्रदेशधभत्रको इच्छुक नेपाली 
नागरिकले अनसूुची ४ बमोक्तजमको ढाँचामा िीतपूियक भरिएको आिेदन फािाम ि सो साथ 
देहायका कागजातहरुको प्रधतधलपी संलग्न गिी धनिायरित अिधिधभत्र मधत्रालयमा पेश गनुय पने छाः 

 
1 दोस्रो संशोधनद्धारा संशोधधत धिधत २०७६/१०/२९ 
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(क) शैक्तक्षक योग्यताको प्रमाण÷पत्र, 

(ि) नेपाली नागरिकताको प्रमाण÷पत्र,  

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

(घ) समािेशी धसद्धाधत बमोक्तजम धनिायरित कोटामा आिेदन पेश गनयको लाधग सो 
सम्बधिी प्रमाक्तणत कागजातहरु। 

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम प्राप्त हनु आएका आिेदनहरुको देहाय बमोक्तजमसूचीकिण 
गरिनेछ । 

(क) प्राप्त आिेदनहरू रुज ु ि छानधबनगिी स्िीकृत भएका आिेदनहरु क्तजल्लागत, स्थानीय 
तहगत, सामाक्तजक समूहगत, विषयक्षेत्रगत ि पदगतरुपमा िगीकिण हनुे गिी सूचीकिण 
गने, 

(ि) एक पटक सूचीकृत भइसकेका आिेदकहरु दईु िषय सम्म कायम िहने, 

(४) उपदफा (३) बमोक्तजम सूचीकृत आिेदकहरुको अधतििाताय हनु े धमधत, स्थान ि समय 
सम्बधिी सामाधय जानकािी िलेुको सूचना िाविय दैधनक पधत्रकामा प्रकाशन गिी सो को विस्ततृ 
विििण मधत्रालयको सूचना पाटीमा टाँस गनुयका साथै िेबसाइटमा समेत िाख्नपुनेछ ।  

(५)स्ियंसेिक छनौटका लाधग देहाय बमोक्तजमको छनौट सधमधत िहने छाः 
योजना तथा प्रशासन महाशािा प्रमिु    संयोजक 

अधिकृत प्रधतधनधि, मखु्यमधत्री तथा मक्तधत्रपरिषदको कायायलय सदस्य 

मधत्रालयले तोकेको सम्बक्तधित विषय विज्ञ    सदस्य 

(६) उपदफा (५) बमोक्तजमको अधतििाताय सधमधतले अधतििाताय धलई आिेदकलाई प्रदान गिेको 
अंक िामबधदी गिी योजना शािालाई बझुाउन ुपनेछ । 

(७) मधत्रालयको योजना शािाले सूचीकृत प्रत्येक आिेदकले शैक्तक्षक योग्यता, भौगोधलक क्षेत्र ि 
अधतििातायमा प्राप्त गिेको अंक जोडी योग्यताक्रमको आिािमा छनौट हनु आउने आिेदकको 
सूची तयाि गिी स्िीकृधतको लाधग काययकािी सधमधत समक्ष पेश गनुयपने छ । 

(८) उपदफा (७) बमोक्तजम पेश भएको सूची काययकािी सधमधतबाट स्िीकृत भएपधछ योजना 
शािाले मधत्रालयको सूचना पाटीमा टाँस गनुयका साथै िेबसाइटमा समेत िाख्नपुने छ । 
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१८. स्ियंसेिकको धनयकु्तिाः  स्ियंसेिकको धनयकु्ति प्रवक्रया देहाय बमोक्तजम हनुेछाः 
(क) दफा १७ को उपदफा (८) बमोक्तजम स्िीकृत भएको सूचीको आिािमा काययकािी 

सधमधतको सदस्य-सक्तचिले अनसूुची-५ बमोक्तजमको ढाँचामा स्ियंसेिकको धनयकु्तिपत्र 
ठदनेछ ।यसिी धनयकु्तिपत्र ठदँदा उि स्िीकृत सूचीमा नाम समािेश भएको 
स्ियंसेिकले क्तजल्ला ि विषयगतरुपमा धनिायिण गरिएको संख्याको आिािमा आफू 
िवटन चाहेको धनकाय िा संस्थाबाट धलई आएको धसफारिस बमोक्तजम स्ियंसेिक िवटने 
धनकाय िा संस्था कायम गरिनेछ । 

१९. स्ियंसेिकहरूको अिकाशाः(१) काययकािी सधमधतको सदस्य-सक्तचिले स्ियंसेिकहरूलाई 
देहाय बमोक्तजमको अिस्थामा अधनिायय अिकाश ठदन सक्नेछाः 
(क) तोवकएको कायय अििी पूिा भएमा, 
(ि) िटाएको काययस्थलमा समयमा ि धनयधमत रुपमा हाक्तजि नभएको भनी िवटएको 

धनकायबाट धनणययसवहत धसफारिस भै आएमा, 
(ग) पटक÷पटक ििाब आचिण प्रदशयन गिेको प्रमाक्तणत भएमा, 
(घ) फौजदािी अधभयोगमा दोषी प्रमाक्तणत भएमा । 

(२) माधथ (ि), (ग) ि (घ) बमोक्तजम स्ियंसेिकहरुलाई अिकास ठदँदा काययकािी 
सधमधतको धनणयय अनसुाि अिकाश ठदन ुपनेछ । 
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परिच्छेद–५ 

सेिाशतय ि सवुििाहरु 

२०. स्ियंसेिकहरूको सेिा शतयाः (१) स्ियंसेिकको अधिकतम सेिा अिधि दईु िषयको हनुेछ ।  

(२) स्ियंसेिकको कायय प्रकृधतका आिािमा उपदफा (१) को सिय सामाधयतामा प्रधतकूल 
प्रभाि नपने गिी धनक्तित अिधिका लाधग धनयिु गनय ि एक पटकमा बढीमा छ मवहना म्याद थप 
गनय सवकनेछ । 

(३) स्ियंसेिकको तोवकएको सेिा अिधि समाप्त भैसकेपधछ धनजप्रधत प्रदेश सिकाि एिम ्
सम्बक्तधित धनकाय िा संघ-संस्थाहरुको कुनै दावयत्ि िहने छैन । 

२१. स्ियंसेिकको काययशतय तथा सेिा सवुििााः (१) स्ियंसेिकलाई संघीय सिकािबाट सशतय 
अनदुानको रुपमा विधनयोक्तजत िकम िा प्रदेश सिकािबाट सोही प्रयोजनको लाधग विधनयोक्तजत 
िकमबाट अनसूुची÷ ६ बमोक्तजमको माधसक धनिायह भत्ता तथा धनदेशक सधमधतले समय–समयमा 
धनिायिण गिेको अधय सेिा सवुििा उपलब्ि गिाइनेछ । 

(२) यस बमोक्तजम धनयिु स्ियंसेिकहरुको माधसक धनिायह भत्ता लगायतको सवुििा 
मधत्रालयले सम्बक्तधित कायायलय िा स्थानीय तहमा छ/छ मवहनामा पिाउनेछ । 

(३) स्ियंसेिकको काययशतय काययकािी सधमधतले धनिायिण गिेबमोक्तजम हनुछे । 

(४) 2स्ियंसेिकहरु काययित िहेको कायायलयहरुले आफ्नो कायायलयको काममा 
स्ियंसेिकहरुलाई काजमा िटाउदा कायायलयको धनयधमत बजेटबाट नै स्ियंसेिकको पद अनसुाि 
दैधनक भ्रमण भत्ता उपलब्ि गिाउन बािा पने छैन । 

२२. विदा सम्बधिी व्यिस्थााः (१) स्ियंसेिकलाई देहाय बमोक्तजमका विदाहरू उपलब्ि गिाउन 
सवकनेछाः 
(क) घि विदााः रुज ुहाक्तजिीको आिािमा १२ ठदन काम गिेपधछ १ ठदनको दिले, 
(ि) धबिामी विदााः रुज ुहाक्तजिीको आिािमा प्रत्येक मवहनामा १ ठदनको दिले, 
(ग) प्रसतुी विदााःमवहला स्ियंसेिकको हकमा सतु्केिी हनु ुभधदा अक्तघ ि पधछ गिेि जम्मा ९८ ठदन, 
(घ) वकरिया विदााः आफ्नो िीत ि पिम्पिा अनसुाि बढीमा १५ ठदन, 
(ङ) बे–धनिायह भत्ता विदााः स्ियंसेिकले कुनै कािणिश आफ्नो कायय क्षेत्रमा उपक्तस्थत हनु 

नसकी विदा माग गिेमा ि धनजको अधय विदा संक्तचत नभएमा स्ियंसेिकको तत्कालीन 
विशेष परिक्तस्थधतलाई विचाि गिी एकै पटक िा पटक–पटक गिी काययकाल भिमा बढीमा 
३० ठदन सम्म । 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क),(ि), (ग) ि (घ) बमोक्तजमको विदाको स्िीकृधत 
सम्बक्तधित कायायलय प्रमिुबाट हनुेछ भने िण्ड(ङ)बमोक्तजमको धबदाको स्िीकृधत मधत्रालयबाट 
हनुेछ । 

(३) स्ियंसेिकले पाउने घि विदा ि वििामी विदा संक्तचत गिे िापत कुनै थप सवुििा 
पाइने छैन । 

 
2 दोस्रो संशोधनद्धारा संशोधधत धिधत २०७६/१०/२९ 
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(४) स्ियंसेिकले एक आधथयक िषय धभत्र पाउने विदा सोही आधथयक िषय धभत्रमा उपभोग 
गरिसक्न ुपनेछ । 

२३. स्ियंसेिकको सरुिा सम्बधिी व्यिस्थााः (१)मधत्रालयले कुनै स्ियंसेिकले काम गरििहेको 
स्थानबाट आफूलाई पायक पने स्थानमा सरुिा भई जान चाहेमा सरुिा भई जाने क्तजल्लाको कूल 
दिबधदी संख्यामा नबढ्ने गिी सोही पद ि सेिामा बाँकी समयािधिका लाधगसरुिा गनय सक्ने  
छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोक्तजम सरुिा भई जान चाहने स्ियंसेिकले काययित सँस्था िा धनकाय 
ि सरुिा भई जान चाहेको सँस्था िा धनकायको सरुिा सहमधत पत्र संलग्न गिी मधत्रालयमा 
धनिेदन पेश गनुयपनेछ । 

 

परिच्छेद–६ 

विविि 

२४. स्ियंसेिकको पदस्थापन तथा हाक्तजिी सम्बधिी व्यिस्थााः  
 

(क) धनयकु्ति÷पत्रहरू ठदन ु पूिय स्ियंसेिकहरुलाई उनीहरुको कायय क्तजम्मेिािीका िािेमा 
सामाधय अधभमिुीकिण काययक्रम सञ्चालन गरिने छ । 

(ि) सम्बक्तधित धनकायलाई स्ियंसेिक िटाइएको िािेमा जानकािी ठदइने छ । 

(ग) क्तजल्लामा िवटएका स्ियंसेिकहरु मध्ये छनौट सूचीको माधथल्लो योग्यताक्रममा िहेको  
एक जना स्ियंसेिकलाई संयोजकको समेत भधूमका तोवकने छ । 

(घ) क्तजल्लाको स्ियंसेिक संयोजकलाई स्ियंसेिक परिचालन सम्बधिमा छुटै्ट सूचना ठदइनेछ, 

(ङ) धनयकु्तिको धनणयय धमधतले १५ ठदन धभत्र धनयकु्ति÷पत्र नबझेुमा सो धनयकु्ति स्िताः िद्द 
हनुेछ ि सो स्थानमा प्रधतक्षा सूचीमा िहेको अको उम्मेदिाि धनयिु गरिनेछ, 

(च) धनयिु भई धयूनतम ६ मवहना काम गिे पिात ्मात्र अनभुिको प्रमाण÷पत्र ठदइनेछ । 

(छ) स्ियंसेिकहरूले धनयकु्ति÷पत्र बझेुको धमधतले बाटोको म्याद बाहेक ७ ठदनधभत्र 
सबक्तधित कायायलयमा हाक्तजि हनुपुनेछ, 

(ज) स्ियंसेिक हाक्तजि भएको जानकािी सम्बक्तधित कायायलयले मधत्रालयलाई गिाउन ु 
पनेछ । 

 

२५. स्ियंसेिकको आचिणाः (१) स्ियंसेिकले देहाय बमोक्तजमका आचिणहरू पालना गनुयपने छाः 
(क) आफ्नो काययसम्पादनको धसलधसलामा इमाधदाि, क्तशष्ट, नम्र, पािदशी ि सदाचाियिु 

व्यिहाि प्रदशयन गनुय पने, 
(ि) साियजधनक ि अधय धनकायहरूको काम काििाहीमा प्रधतकूल असि पने व्यिहाि 

प्रदशयन गनय नहनुे, 
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(ग) सामाक्तजक सद भािमा ि शाक्तधत व्यिस्थामा िलल ्परु् याउने कुन ैपधन काम काििाहीमा 
सरिक हनु नहनुे, 

(घ) कुनै पधन िाजनैधतक दलको गधतविधिमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हनु नहनुे, 
(ङ) मधत्रालयर्द्ािा समय÷समयमा जािी गरिएका धनदेशन ि धनणययहरुको पालना गनुय पने, 
(च) नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय तहको नीधतको प्रधतकूल हनुेगिी 

व्यिहाि गनय नहनुे। 

२६. धनाःशलु्क स्ियंसेिााः (१) मधत्रालयले धनाःशलु्क स्ियंसेिागनय चाहने कुनैपधन नपेाली नागरिक 
िा संघ–संस्थालाई आशय÷पत्र धलई काययशतय तथा मापदण्ड धनिायिण गिी स्ियंसेिाको काययमा 
िटाउन सक्नेछ । 

२७. विशेष परिक्तस्थधतमा स्ियंसेिकको परिचालनाः (१) काययकािी सधमधतले कुनै सिकािी 
धनकायबाट विशेष परिक्तस्थधतमा छोटो अिधिका लाधग स्ियंसेिकहरुको माग भई आएमा 
सूचीकिणमा पिेका सम्बक्तधित विषयका आिेदकहरु मध्येबाट बढीमा तीन मवहनासम्मका लाधग 
स्ियंसेिकहरु धनयकु्ति गिी काममा लगाउन सक्नेछ ।  

 (२) उपदफा (१) िमोक्तजम स्ियंसेिक धनयकु्ति गदाय स्िीकृत बावषयक बजेट धभत्र िही 
धनदेशक सधमधतको स्िीकृधतमा कूल दिबधदीमा थप समेत हनुेगिी स्ियंसेिक धनयिुी गनय  
सवकने छ । 

स्पवष्टकिणाः यस दफाको प्रयोजनको लाधग विशेष परिक्तस्थधत भन्नाले कुनै प्राकृधतक प्रकोप िा 
सरुिा िोग िा महामािी िा अधय यस्तै गम्भीि प्रकृधतको अिस्थाको कािणले आम नागरिकको 
स्िास््य िा सम्पक्तत्तमा व्यापक क्षधत भएको िा हनुे सम्भािना देक्तिएको परिक्तस्थधतलाई  
जनाउँनेछ ।  

२८. अनगुमन तथा प्रधतिेदन सम्बधिी व्यिस्थााः स्ियंसेिकको काययको अनगुमन तथा प्रधतिेदन 
देहायबमोक्तजम हनुेछाः 

(क)  स्ियंसेिक परिचालन गने धनकायले आिधिक रुपमा स्ियंसेिकले गिेका काययको 
अनगुमन गिी चौमाधसक रुपमा मधत्रालयमा प्रधतिेदन पेश गनुय पनेछ,  

(ि) स्ियंसेिकले आफूले गिेको कामको माधसक प्रगधत प्रधतिेदन संयोजक माफय त ्
मधत्रालयमा पेश गनुय पनेछ । 

२९. संशोिनसम्बधिी व्यिस्थााः यस काययविधिमा व्यिस्था गरिएका दििधदी थप गने बाहेकका 
प्राििानहरू संशोिन गनुय पिेमा काययकािी सधमधतको धसफारिसमा धनदेशक सधमधतले गनय सक्न े 
छ । 

३०. िािेजी ि बचाउ: यो काययविधि लागू हनु ुभधदा पवहले िाविय योजना आयोगबाट स्िीकृत 
काययविधि बमोक्तजम भए गिेका काययहरू यसै काययविधि अनरुुप भए/गिेको माधननेछ । 
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अनुसूची - १ 

(दफा ६ सँग सम्बक्तधित) 

3स्ियंसेिकको क्तजल्लागत दिबधदी संख्याको विििण 

धस.नं. क्तजल्लाको नाम  दिबधदी संख्या कैवफयत 
१ मनाङ्ग ४  

२ मसु्ताङ्ग ४  

३ म्याग्दी १७  

४ गोििा १५  

५ लमजङु्ग १३  

६ बाग्लङु्ग १४  

७ पियत १५  

८ तनहुँ १४  

९ स्याङ्गजा १५  

१० कास्की १४  

११ निलपिासी (ससु्ता पूिय) ११  

जम्मा 136  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 दोस्रो संशोधनद्धारा संशोधधत धिधत २०७६/१०/२९ 
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अनसुकु्तच २ 

(दफा १६ संग सम्बक्तधित) 

रिि पदपूधतयको लाधग माग गदाय भनुय पने फािाम 

माग गने कायायलयको नाम ि िेगानााः  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७  

क्र सं माग गिेको 
पदको नाम 

सेिा क्षेत्र आिश्यक 
धयनुतम 
शैक्तक्षक 
योग्यता 

स्ियंसेिकले 
सरुुमा काम 
गनुयपने क्तजल्ला 

यस आ.ि.को माग नयाँ पद 
सजृना भइय िा रिि भइय 
माग गरिएको संख्या 

कुल 
माग 
पद 
संख्या 

कैवफयत 

 

 

 नयाँ पद सजृना रिि 

         

 

द्रष्टव्याः 

१)महल ६ अधतगयतको दोस्रो कोलममा नयाँ पद सृजना भएको भए कुन धमधतमा भएको हो ि रिि भएको भए 
कसिी रिि भएको हो कैवफयत महलमा अधनिायय रुपमा िलुाउन ुपने छ । 

२) अधय आिश्यक कुिाहरु भए उल्लेि गने  

                                                                कायायलय प्रमिुको 

         दस्तिताः  

                धमधताः 

          नाम थिाः 

          पदाः 

                                                                 कायायलयको छापाः 
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अनसुकु्तच ३ 

(दफा १७ को उपदफा १ संग सम्बक्तधित) 

प्रदेश विकाश स्ियंसेिक को प्रधतयोधगतात्मक पिीक्षाको सचुना 
 

प्रदेश विकाश स्ियंसेिक सेिाका धनम्न िमोक्तजम सेिाका क्षेत्रहरुमा स्ियंसेिकहरुको भनाय गनुय पने भएकोले यस 
मधत्रालयको प्रशासन तथा योजना शािामा धनिायरित ढाँचाको आिेदन फािाम रित पूियक भिी तपसील बमोक्तजम पेश 
गनुयहनु सम्बक्तधित सबैको जानकािीको लाधग यो सचुना प्रकाक्तशत गरिएको छ । 

क्र स सचुना नं. विषय क्षेत्र पद  संख्या कैवफयत 

  १.प्रावििक 

२.अप्राविधिक 

  

 

पिीक्षाको वकधसमाः अधतिायताय 

पिीक्षा केधद्राः  

दििास्त ठदने अक्तधतम धमधताः  

अधतिायताय धमधताः सम्पकय  धमधतमा जानकािी गिाइने छ । 

सम्पकय  धमधताः  

संलग्न गनुय पने कागजातहरुाः 
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अनसूुची-४ 

(दफा १७ को उपदफा २ संग सम्बक्तधित) 
प्रदेश विकास स्ियंसेिक 

दििास्त फािाम 

(क) उम्मेदिािले दििास्त फािाम भिेको पद सम्बधिी विििण 

 (१) सूचना नं. ......................  (२) प्रदेश विकास स्ियंसेिक आिेदन ठदने पद : .............................. 

 (३) सेिा क्षेत्र : ................... (४) सेिा गनय चाहेको क्तजल्ला : ...................................... 

 (ि) उम्मेदिािको िैयक्तिक विििणाः 

 (१) नाम, थि (देिनागरिकमा) ........................................................................................................ 

  (अंग्रजेी िूलो अक्षिमा) ...................................................................................................... 

 (२) नागरिकता नं. ...................................... जािी गने क्तजल्ला ..................... धमधत............................... 

 (३) जधम धमधत ..................................................... हालको उमेि ............िषय .................मवहना 

 (४) धलङ्ग................................ 

 (५) पत्राचाि गने िेगाना........................................................................................................... 

 (६) फोन नं. : .........................................  (७) इमेल िेगानााः ........................................ 

 (६) बाबकुो नाम थिाः........................................................................... 

 (७) आमाको नाम, थि....................................................................... 

 (८) बाजेको नाम, थि........................................................................ 

(ग) शैक्तक्षक योग्यता/ताधलम (दििास्त फािाम भिेको पदको लाधग चावहने आिश्यक धयूनतम शैक्तक्षक योग्यता/ताधलम मात्र 
उल्लेि गने) 
आिश्यक 
धयूनतम योग्यता 

विश्वविद्यालय/िोडय/ताधलम 
ठदनेसंस्था 

शैक्तक्षक 
उपाधि/ताधलम 

संकाय शे्रणी/प्रधतशत मूल विषय 

शैक्तक्षक योग्यता 
     

     

     

ताधलम 
     

     
 

उम्मेदिािको ल्या्चे सहीछाप 

दाया ँ बायाँ  

  

उम्मेदिािको दस्तित 

धमधताः 
रुज ुगनेको दस्तित      स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको दस्तित 

धमधताः       धमधताः 

हालसालै क्तिचेको 
पासपोटय साइजको 

फोटो 
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अनसुकु्तच ५ 

(दफा १८ को उपदफा क संग सम्बक्तधित) 

प्रदेश विकाश स्ियंसेिक संचालन काययकािी सधमधत 
श्री सामाक्तजक विकास मधत्रालय 

गण्डकी प्रदेश पोििा  

पत्र संख्यााः  

चलानी नाः                                                                                
धमधताः 

विषयाः धनयकु्ति सम्बधिमा । 

महाशय, 

   प्रदेश विकास स्िंसेिक छनौट सधमधत गण्डकी प्रदेशको च नं...धमधत २०७५....को धसफारिस पत्र एिं काययकािी 
सधमधतको धमधत..................को धनणययानसुाि तपाइय...लाइय प्रदेश विकास स्ियंसेिकमा धनयिु गरिएको छ। 

आफ्नो सेिा कालमा सदैि नेपाल ि नेपाली जनता प्रधत प्रधतबद्ध िही प्रचधलत काननु बमोक्तजम काययसम्पादन गनुय 
हनुेछ भन्ने तपाइयसंग विश्वास िाक्तिएको छ । 

श्री............ 

िेगाना 

                                                                               (         ) 

                                                                                सदस्य सक्तचि 
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अनसूुची÷ ६ 

दफा २१ को उपदफा १ संग सम्बक्तधित  

स्ियंसेिकको धनिायह भत्ता 
 

धस.

नं. 

स्ियंसेिकको योग्यता स्ियंसेिकको 
िगीकिण 

क्तजल्लाको िगीकिण 

ग िगय घ िगय ङ िगय च िगय 
१ स्नातकोत्ति उतीणय प्राविधिक 

२१००० २०४०० १९८०० १९२०० 
२ स्नातकोत्ति उतीणय अप्राविधिक 
३ स्नातक तह उतीणय प्राविधिक २०४०० १९८०० १९२०० १८६०० 

४ स्नातक तह उतीणय अप्राविधिक १९२०० १८६०० १८००० १७४०० 

५ प्रविणता÷पत्र तह उतीणय प्राविधिक १६८०० १६२०० १५६०० १५००० 

६ प्रविणता÷पत्र तह उतीणय अप्राविधिक १६२०० १५६०० १५००० १४४०० 

७ प्रिेक्तशका पिीक्षा उतीणय प्राविधिक १५६०० १५००० १४४०० १३८०० 

८ प्रिेक्तशका पिीक्षा उतीणय अप्राविधिक १५००० १४४०० १३८०० १३२०० 
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अनसूुची ७ 

(दफा १५को उपदफा २ संग सम्बक्तधित) 

4स्ियंसेिकहरुको मूल्याङ्कन तथा छनौटका आिािहरु 

 

धस. 

नं. 
विििण जम्मा 

अंक 
अंक विभाजन 

१ शैक्तक्षक योग्यता िापत 65 प्रथम शे्रणी-65, ठर्द्तीय शे्रणी - 63, ततृीय शे्रणी - 6१ 

२ अधतििाताय ३५ 

 

अधिकतम ७०% भधदा बढी ि ४०% भधदा कम अंक 
ठददा कािण िोल्न ुपनेछ । 

जम्मा १००  

 
 

 
4दोस्रो संशोधनद्धारा संशोधधत धिधत २०७६/१०/२९ 


