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महाशिला शिकास स्ियसंिेक परिचालन काययशिशि,   २०७५ 
गाउँ काययपाशलकाबाट स्िीकृत शमशत: २०७४।११।०१ 

प्रस्तािना: 

महाशिला गाउँपाशलकाले एक घि, एक िोजगािको नीशत पारित गिेको छ । यही नीशत िमोशजम महाशिला 

गाउँपाशलका शित्र १८ िर्यदशेि ५५ िर्य शित्रका व्यशिहरुका लाशग महाशिला शिकास स्ियंसेिक काययक्रमको 

माध्यमबाट ज्ञान, सीप, दक्षता बृशि गिी स्ििोजगाि बनाइ गाउँपाशलकाले एक घि, एक िोजगािको काययक्रम सञ्चालन 

गने नीशत गाउँपाशलकाले पारित गिेको छ । यस स्ियंसिेक काययक्रममा आिि हुने महाशिलाबासी छनोट िएका 

व्यशिहरुलाइ कामको शजम्मेिािी प्रदान गिी मानि संिािनको शिकास गनयका लाशग स्ियंसेिक परिचालन गनय 

िाञ्छनीय िएकोले महाशिला गाउँपाशलकाको प्रिासकीय काययशिशि कानुन बमोशजम "महाशिला शिकास स्ियंसेिक 

परिचालन काययशिशि, २०७५" बनाइएको छ ।  

 

परिच्छेद – १ 

प्रािशम्िक 

१. सशंक्षप्त नाम ि प्रािम्ि: 

(१) यस काययशिशिको नाम "महाशिला शिकास स्ियंसेिक परिचालन काययशिशि, २०७४" िहकेो छ । 

(२) यो काययशिशि महाशिला गाउँपाशलका, गाउँ काययपाशलकाबाट पारित िएको शमशत दशेि लागू हुनेछ । 

२. परििार्ा: शिर्य िा प्रसगंले अको अर्य नलागेमा यस काययशिशिमा :- 

(३) "काययशिशि" िन्नाले महाशिला शिकास स्ियंसेिक परिचालन काययशिशि, २०७४ सम्झनु पछय । 

(४) "स्ियंसेिा" िन्नाले पिम्पिागत रुपमा समाजमा शिद्यमान िहकेो तर्ा व्यािसाशयक / संगरित रुपले सञ्चालन 

हुने िा ििैहकेा सियंसेिी कृयाकलापहरुलाई सम्झन ुपछय । 

(५) "स्ियंसेिक" िन्नाले स्िस्फूतय रुपमा सुशििा शलई िा नशलई सियंसेिी कृयाकलापमा संलग्न हुने व्यशिलाई 

जनाउँछ । कुनैपशन ककशसमका कमयचािीको रुपमा शनयुि निहने ि पशछ कुनै ककशसमको दािी नगने स्ियंसेिी 



िािना िएका कायय गने शजम्मेिािी तोककएका व्यशिलाइ जनाउँछ । सार्ै, यस िब्दले यस काययशिशि 

बमोशजम परिचालन गरिन ेस्ियंसेिकलाई समेत जनाउँछ । 

(६) "गाउँपाशलका" िन्नाले महाशिला गाउँपाशलकालाई  जनाउँछ ।  

(७) "िैशक्षक संस्र्ा" िन्नाले प्राशिशिक िा अप्राशिशिक िैशक्षक ज्ञान कदने तर्ा नेपाल सिकािबाट शनयशमत रुपमा 

अनुदान पाउने साियजशनक तर्ा सामुदाशयक शिद्यालयहरुलाई जनाउँछ । 

८) "प्राशिशिक सहयोग" िन्नाले गाउँपाशलकाद्वािा सियंसिेक परिचालन माफय त शिशिन्न शनकायहरुबाट सम्पादन 

गरिने काययमा सहयोग पुर् याउने उदेशयेबयबाट िटाइएका मानि संिािनलाई जनाउँछ । 

 

परिच्छेद – २ 

स्ियसंिेक परिचालनको उदेशयेबय तर्ा क्षते्र 

३. स्ियसंिेक परिचालनका उदेशेयबय तर्ा आिािहरु: 

(१) युिा तर्ा बेिोजगाि ब्यशिहरुलाइ ताशलम प्रदान गदै शबदेशिने प्रबृत्तीलाइ शनरुत्साशहत गने, मशहला तर्ा पुरुर्लाइ 

गशतशिलता, स्िास््य, आत्म अनुिासन, ि स्ियंसेिी बनाउने, 

 (२)महाशिला शिकास स्ियसंेिक सेिा अन्तगयत स्ियंसिेक परिचालन गदाय दक्ष िा आिािितू ताशलम प्राप्त 

व्यशिहरुलाई अल्पसमयको िोजगािी कदने, साियजशनक सेिा प्रिाहमा सहजीकिण गने, गरििी न्यूनीकिण 

गने लक्ष्य प्राशप्तमा सहयोग पुर् याउने ि समुदाय स्तिबाटै सियंसेिी िािनाको प्रिियन गने प्रमुि उदेशयेबय 

िहनेछ । 

(३) महाशिला शिकास स्ियंसेिक सेिा अन्तगयत दहेाय बमोशजमका शिर्यक्षेत्रहरुसगँ सम्बशन्ित जनिशिलाई 

स्ियंसेिकको रुपमा परिचालन गरिन ेछ:- 

(क) स्िास््य, सामुदाशयक शिक्षा, बाल / ज्येष्ठ नागरिक संिक्षण तर्ा सामाशजक सिुक्षा 

(ि) कृशर् सेिा, पिु सेिा, िन ि जशिबुटी 

(ग) िाताििण संिक्षण, प्राकृशतक प्रकोप तर्ा जोशिम व्यिस्र्ापन 

(घ) उद्यमशिलताको शिकास,  

(ङ) आिशिक, शिर्यगत तर्ा िार्र्यक योजना तजुयमा ि अनुगमन तर्ा मूल्याङ्कन 

(च) पूबायिाि शनमायण सम्बन्िीका काययहरु 

(छ) गाउँपाशलकाले तोकेका अन्य क्षेत्रहरु 

(४) महाशिला शिकास स्ियंसेिक सेिाबाट स्ियंसेिक परिचालन गदाय दहेाय बमोशजमका शिर्यहरुलाई प्रमुि 

आिािको रुपमा शलइनेछ: 

(क) महाशिलाको प्रिासशनक संगिनबाट आियबयक मात्रामा जनतालाई अप्राशिशिक िा प्राशिशिक सेिा 

पुर् याउन नसककएका क्षेत्रहरुमा सहजीकिण गने, 

(ि) महाशिलािासीहरुको जीिनस्ति उकास्नका लाशग सिकािी स्तिबाट समेत लगानी िई िा निई उत्पादन 

क्षेत्रमा काययित सहकािी, सघं-संस्र्ाहरुद्वािा संचाशलत काययक्रमहरुमा आियबयक सहयोग गने, 

(ग) महाशिला िा समुदायद्वािा सामाशजक शहतको लाशग संचाशलत सामुदाशयक सेिा काययक्रमहरुमा आियबयक 

सहयोग गन,े 

(घ) समािेिी शसिान्त अिलम्बन गन े

(५) स्ियंसेिक परिचालन गनयका लाशग सहकायय गरिने शनकाय दहेाय बमोशजम िहनछेन: 

(क) गाउँपाशलकाको कायायलय, शिर्यगत  िािा / उपिािाहरु तर्ा ििा कायायलयहरु 

(ि) सहकािी तर्ा सामुदाशयक संघसंस्र्ाहरु 

(ग) िैशक्षक शनकायहरु 

(घ) गाउँपाशलकाले तोकेको अन्य शनकायहरु 



(६) स्ियंसेिक परिचालन गन ेशनकायहरुल ेदेहाय बमोशजमको शजम्मेिािी बहन गनुयपनेछ: 

(क) आिाििूत ताशलम प्राप्त गिी आफूले रुची िािेका िा गाउँपाशलकाले िटाएका शबर्यमा शबर्यगत ताशलम 

प्राप्त गिेका आचाि संशहता पालना गने स्ियंसेिकहरुलाइ शजम्मेिािीका सार् परिचय प्रदान गिी काममा 

लगाउने 

(ि) स्ियंसेिकहरुको कायय सम्पादनको मूल्याङ्कन ि सुपरििेक्षण गने 

(ग) स्ियंसेिकहरुले पाउने तोककए बमोशजमका सेिा सुशििाहरु बैंक िाता माफय त उपलब्ि गिाउन े

(घ) िरटने स्ियंसेिकहरुलाई िृशत्त शिकास, क्षमता शिकास ि व्यशित्ि शिकास सम्बन्िी स्र्ानीय स्तिमा 

उपलब्ि अिसिहरुमा स्ियंसेिकहरुलाइ प्रार्शमकता कदने । 

 

 

परिच्छेद – ३ 

स्ियसंिेक परिचालन सम्बन्िी व्यिस्र्ा 
 

४. स्ियसंिेक छनौटका आिािहरु : (१) स्ियंसेिकको छनौट गदाय दहेाय बमोशजमका प्रकक्रयाहरु अपनाइने छन । 

(क) न्यूनतम योग्यता : सामान्य लेिपढ गनय जाने्न, 

(ि) नेपाली नागरिक िएको, 

(ग) अिाि िर्यदशेि पचपन्न िर्य ननाघकेो हुनुपन,े  

(घ) स्ियंसेिी िािना िएका, 

(ङ) गाउँपाशलकाले आिेदन मागेको बित रु १०००। दस्तुि बुझाइ गाँउपाशलकाले सञ्चालन गने आिािितू 

ताशलम शलन योग्य । 

(२) स्ियंसेिक छनौट तर्ा परिचालन: महाशिला शिकास स्ियंसेिक सेिा अन्तगयत परिचालन हुन ेस्ियंसेिकहरुको 

छनौट दहेाय बमोशजमका आिािहरुमा गरिनेछ:- 

(क) महाशिला शिकास स्ियंसेिक सेिामा प्राप्त आिेदकहरुको रुची ि गाउँपाशलकाले उपलब्ि गिाउने सेिाको 

आिािमा । 

(ि) स्ियंसेिक शनयुशिका लाशग आिेदन गने व्यशिहरुका लाशग संचालन गरिने शलशित तर्ा मौशिक परिक्षा 

िा अन्तििातायको योग्यताक्रमका आिािमा । 

(३) आियबयकतानुसाि स्ियसंेिक छनौट तर्ा परिचालन गद ैलजैान सककनेछ । छनोट िएका स्ियंसेिकहरुलाइ 

गाउँपाशलकाले एक आपसमा नदोहोरिने गिी ििा नं नेपाली नामको बणायनुक्रम ि क्रमसंख्याका आिािमा एक 

अलगै कोि नं कायम गनय सके्नछ । 

 

५. महाशिला शिकास स्ियसंिेक व्यिस्र्ापन सशमशत : महाशिला शिकास स्ियंसिेक व्ययिस्र्ापनका लाशग 

तपशसल िमोशजमको व्यिस्र्ापन सशमत गिन हुनेछ :– 

(क) गाउँपाशलका अध्यक्ष िा शनजले तोकेको व्यशि            संयोजक 

(ि)गाउँपाशलका अध्यक्ष िा शनजले तोकेको व्यशि            सह संयोजक 

(ग)सम्पूणय ििाका ििाध्यक्षहरु       सदस्य 

(घ)प्रमुि प्रिासकीय अशिकृत–                                   सदस्य 

(ङ)महाशिला शिकास स्ियंसेिक काययक्रम हनेे िािा प्रमुि  सदस्य सशचि 

(च) महाशिला गाउँपाशलका अध्यक्ष     प्रमुि संिक्षक 

(छ) महाशिला गाउँपाशलका उपाध्यक्ष     संिक्षक 

 



६. महाशिला शिकास स्ियसंिेक व्यिस्र्ापन सशमशतको काम, कतयव्य ि अशिकाि: महाशिला शिकास स्ियंसेिक 

व्यिस्र्ापन सशमशतको काम, कतयव्य ि अशिकािहरु दहेाय बमोशजम हुनेछन :- 

(क) स्ियंसेिक परिचालन गने काययक्षेत्र तर्ा शिर्यक्षेत्रको यककन गने, 

(ि) प्रत्येक सियंसेिकको हिेक आर्र्यक िर्यको कायय सम्पादन मलू्यांकनका आिािमा म्याद र्प गन ेया नगन ेशनणयय गन,े 

(ग) दििास्त फािमका ढाँचा तयाि गनय लगाइ छपाइ गने गिाउने,  

(घ) स्ियंसेिकको काम काििाहीका सम्बन्िमा आियबयक शनदिेन कदन,े 

(ङ) शििाकदत शिर्यहरुको समािान गन,े 

(च) स्ियंसेिकको रिि िहकेो स्र्ान िा आियबयकता अनुसाि पदपूती गनयका लाशग शनदेिन कदने, 

(छ) स्ियंसेिकका काययहरुको अनुगमन तर्ा मलू्याङ्कन गन,े 

(ज) प्रत्येक सियंसेिकको हिेक आर्र्यक िर्यको कायय सम्पादन मूल्यांकन तयाि गन ेव्यिस्र्ा शमलाउने, 

(झ) स्ियंसेिकको लगत िाख्नका लाशग सम्बशन्ित िािाको व्यिस्र्ा शमलाइ लगत िाख्न लगाउन,े 

(ञ) स्ियंसेिकहरुका लाशग प्रदान गरिन ेशनिायह ित्ताको व्यिस्र्ा शमलाइ काययपाशलका माफय त उपलब्ि गिाउने, 

(ट) सबै ििामा महाशिला शिकास स्ियंसेिक काययक्रमलाइ व्यिशस्र्त पूियक सञ्चालन गने, 

(ि) महाशिला शिकास स्ियंसेिक काययक्रम सञ्चालनका लाशग ििामा उपलब्ि गिाइएका सामाग्रीहरुको संिक्षण गन े

व्यिस्र्ा शमलाउन,े 

(ि) यस सशमशतल ेयर्ािक्य सियसम्ित शनणयय गनछे, कुन ैशिर्यमा शबिाद उत्पन्न िएमा बहुमतको आिािमा शनणयय 

गरिनछे ।  

(ढ) सशमशतको बैिक सामान्यत माशसक िा आियबयकता अनुसाि बस्नछे। 

(ण) व्यिस्र्ापन सशमशतको बैिकसम्बन्िी मापदण्ि सशमशत आफैले शनिायिण गिे बमोशजम हुनछे ।  

(त) योग्य दििास्त फािामहरुको अनुसूची – १ बमोशजम मूल्याङ्कन गन ेव्यिस्र्ा शमलाउन,े  

(र्) छनौट िएको योग्य उम्मेदिािसँग अनुसूची –२ बमोशजमको ढाँचामा सम्झौता गिी अनुसूची – ३ कोढाँचा बमोशजम 

कायय शजम्मेिािी पत्र कदने व्यिस्र्ा शमलाउन े

(द) स्ियंसेिकको लगत िाख्ने व्यिस्र्ा शमलाउन े

(द) अन्य आियबयक कायय गने।  

 

७. ििास्तिीय स्ियसंिेक परिचालन तर्ा व्यिस्र्ापन सशमशत : महाशिला शिकास स्ियंसेिकहरुलाइ ििामा 

परिचालन तर्ा व्ययिस्र्ापन गनयका लाशग तपशसल िमोशजमको व्यिस्र्ापन सशमशत गिन हुनेछ :– 

(क) ििाध्यक्ष                 संयोजक 

(ि) ििा सशमशतका सदस्यहरु               सदस्य 

(ग) स्ियंसेिकहरु मध्येबाट कम्तीमा जना १ मशहला हुने गिी जना २  सदस्य 

(घ) ििा सशचि         सदस्य सशचि 

८. ििा स्तिीय स्ियसंिेक परिचालन तर्ा व्यिस्र्ापन सशमशतको काम, कतयव्य ि अशिकाि: ििास्तिीय स्ियंसेिक 

परिचालन तर्ा व्यिस्र्ापन सशमशतको काम, कतयव्य ि अशिकािहरु दहेाय बमोशजम हुनेछन :- 

(क) स्ियंसेिक परिचालन तर्ा व्यािस्र्ापन गने, 

(ि) स्ियंसेिकको शनयशमत अनगुमन तर्ा मूल्यांकनको व्यिस्र्ा गन,े 

(ग) स्ियंसेिकको काम काििाहीका सम्बन्िमा आियबयक शनदिेन कदन ेतर्ा सहयोग गने,   



(घ) शििाकदत शिर्यहरुको समािान गन ेि हुन नसकेमा स्ियंसेिक व्यिस्र्ापन सशमशत िा गाउँकाययपाशलका समक्ष पेि 

गन,े 

(ङ) र्प स्ियंसेिकको आियबयकता पिेमा शबििण सशहत माग गने,  

(च) स्ियंसेिकको लगत िाख्ने व्यिस्र्ा शमलाउन,े दैशनक गरिएका काययको अशिलेि िाख्न ेिाख्न लगाउन,े 

(छ) स्ियंसेिकहरुका लाशग प्रदान गरिन ेशनिायह ित्ताको माग गिी तोककए िमोशजम उपलब्ि गिाउने, 

(ज)आफ्नो ििामा महाशिला शिकास स्ियंसेिक काययक्रमको व्यिशस्र्त पूियक सञ्चालन गने,  

(झ) महाशिला शिकास स्ियंसेिक काययक्रम सञ्चालनका लाशग ििामा प्राप्त िएका सामाग्रीहरुको लगत िाख्न ेतर्ा संिक्षण 

गन ेव्यिस्र्ा शमलाउन,े 

(ञ) यस सशमशतको बैिक सामान्यत माशसक िा आियबयकता अनुसाि बस्नेछ। 

(ट) व्यिस्र्ापन सशमशतको बैिकसम्बन्िी मापदण्ि सशमशत आफैले शनिायिण गिे बमोशजम हुनछे ।  

 (ि) अन्य आियबयक कायय गने।  

 

९. महाशिला शिकास स्ियसंिेक छनौट सशमशत : 

(१) स्ियंसेिकको छनौटको लाशग तपशसल िमोशजमको ३ सदस्यीय छनोट सशमशत सशमशत हुनेछ :– 

(क) प्रमुि प्रिासकीय अशिकृत               संयोजक 

(ि) स्ियंसेिक परिचालन सम्बन्िी प्राशिशिक ज्ञान िएको कमयचािी   सदस्य 

(ग) स्ियंसेिक परिचालन िािा हनेे िािा प्रमुि     सदस्य सशचि 

 

१०. महाशिला शिकास स्ियसंिेक छनौट सशमशतको काम कतयव्य ि अशिकाि : 

(क) महाशिला शिकास स्ियंसेिक व्यिस्र्ापन सशमशतको शनणयय अनुसाि आियबयक स्ियंसेिकहरुको छनोट गन े

(ि) छनोट िएका स्ियंसेिकहरुलाइ व्यिस्र्ापन सशमशत समक्ष शसफारिस गने 

(ग) छनोट िएका स्ियंसेिकहरुलाइ पशहलो चिणको ताशलम प्रदान गिी दोश्रो चिणको व्यिसाशयक ताशलम सञ्चालन 

गनुयपूिय शनजको बैयशिक शबििण सशहत शनजल ेगन ेशनजी व्यिसाय ि गाउँपाशलकाबाट उपलब्ि गिाउने िा गनय 

लगाउन ेशिशिन्न शबिा मध्ये िोज्न लगाइ अन्तििातायको माध्यमबाट त्यांक संकलन गिी व्यिस्र्ापन सशमशत 

समक्ष पेि गन े

(घ) स्ियंसेिक छनोट गने काययशिशि सशमशत आँफैले तय गनछे ।  

 

११. स्ियसंिेक छनौट शिशि: स्ियंसेिक छनौट गनयका लाशग दहेाय बमोशजमका छनौट शिशि अिलम्बन गरिनेछ  

(क) प्रािशम्िक छनौट गन,े 

(ि) प्रयोगात्मक अन्तिायता शलने ि प्राप्त गिेको अंकका आिािमा नतीजा प्रकािन गने, 

१२. सफल उम्मेदिाि िा स्ियंसेिकले कायय शजम्मेिािी शलएको तीन मशहना नपुग्द ैस्िंयमसेिकबाट अलग िएमा उि 

पदमा िैकशल्पक उम्मेदिािको सूशचबाट माशर्ल्लो स्र्ानमा िहकेो उम्मेदिाि  िा नया ँछनोट प्रकृयािािा छनोट 

गनय सककनेछ ।  

(क) महाशिला शिकास स्ियसंेिकले गाउँकाययपाशलकाले तोकेको घिमा गनुयपन ेिोजगािी सृजनशिलताको क्षते्र 

मध्ये कुनै एक क्षेत्र िोज्नु पने छ । 

 

१३. स्ियसंिेकको ितय तर्ा सशुििा : यस काययशिशि बमोशजम परिचालन गरिन ेस्ियंसेिकका ितय तर्ा सुशििा दहेाय 

बमोशजम हुनेछन :– 



(क) स्ियंसेिकलाई गाउँकाययपाशलकाले साियजशनक कायय गनय तोकेको कदनको शनिायह िाना िचय िापतको िकम 

१३ कदन काम गनेको ६००० ि २६ कदन काम गनेको ९५००  िा दशैनक हाशजिीअनुसाि गाउँसिाल े

महाशिला स्ियसेिक काययक्रमको लाशग शिशनयोशजत बजटे बाट प्रदान गरिनेछ, 

(ि) स्ियंसेिकलाई बढीमा एक िर्यका लाशग काययशजम्मेिािी प्रदान गनय सककनेछ । स्ियंसेिकको आियबयकता 

र्प महिुस िएमा िा स्ियसंेिकको काययशजम्मेिािी र्प गनुय पन ेिएमा कायय सम्पादन मूल्यांकनको 

आिािमा प्रत्येक आर्र्यक िर्यमा स्ियंसेिक सेिा काययपाशलकाको शनणययानुसाि  नशिकिण गनय सककन ेछ 

। 

(ग) स्ियंसेिकका लाशग अनुसूची ४ बमोशजमका कायय ितयहरु िहनेछन्। 

(घ) स्ियंसेिक स्ियं पूणयस्ििोजगाि प्राप्त िएमा िा अको पूणयकाशलन िोजगािको कायय गिेमा िा स्ियसेिक 

िइ कायय गनय नचाहमेा िा नसके्न िएमा महाशिला गाउँपाशलकाको कायायलय समक्ष एक मशहना अगािै 

शलशित जानकािी कदनुपनेछ । 

 

१४. स्ियसंिेकको लाशग ताशलम, शनिायह िचय तर्ा िाजा :  

(क) महाशिला शिकास स्ियंसेिकहरुले आिाििूत ताशलम शलए पशछ गाउँपाशलकाले तोकेको उद्यमशिल 

सृजनशिलता सम्बन्िी शबर्य मध्ये कुनै एक शबर्य िोज्नु पनेछ । उि िोजेको शबर्यमा पुन गाउँपाशलकाले 

ताशलम सञ्चालन गनेछ ।  

(ि) सबै स्ियंसेिकहरुले अशनिाययरुपमा गाउँपाशलकाले सञ्चालन हुने ताशलममा सक्रीय सहिाशग हुनुपनेछ । 

(ग) ताशलममा सहिाशग िए िापत प्रशत कदन रु १००। का दिले िाना िापत िकम ि रु ४०। बिाबिको िाजा 

ित्ता िा िाजा उपलब्ि गिाइनेछ । सहिाशगको आफ्नो ििािन्दा बाशहि गइ ताशलम शलइ बास बस्न ु

पिेमा िाना तर्ा बास िचय ४५० समेत उपलब्ि गिाइन ेछ ।    

(घ) ताशलमका सहिाशगले स्र्ानीय उत्पादनबाट शनर्मयत िाजा िानु पनेछ ।  

(ङ) छनोट िएका स्ियंसेिकहरु तलब पाउने निै गाउँकाययपाशलकाले तोके िमोशजम दशैनक गुजािा चलाउने 

न्यूनतम िाना िचयको रुपमा शनिायहा िचय मात्र पाउनेछन् ।  

 

 

परिच्छेद – ४ 

ताशलम सम्बन्िी व्यिस्र्ा 

१५. ताशलममा स्ियसंिेक :  

(१) छनोट िएका स्ियंसेिकहरुलाइ दइु चिणमा ताशलम सञ्चालन गरिनेछ ।  

(क) आिाििूत ताशलम 

(ि) शिर्यगत ताशलम, 

(२) छनोट िएका स्ियंसेिकहरुलाइ २५ दशेि ३० कदनको आिाििूत ताशलम सञ्चालन गरिनेछ । आिािितू 

ताशलममा आर्र्यक शिकास, सामाशजक शिकास, शिपद ् व्यिस्र्ापन, उद्यमशबकास सृजनशिलता, 

योगाभ्यास जस्ता शिर्यमा ताशलम सञ्चालन गरिनेछ । 

(३) आिाििूत ताशलम शलएका स्ियंसेिकहरुलाइ शिर्यगत ताशलम सञ्चालन गरिनछे । गाउँ काययपाशलकाल े

तपशसलका शबर्यगत क्षेत्रहरु तोके िमोशजम ताशलम सञ्चालन गरिनेछ । ताशलम सम्पन्न पश्चात प्रमाणपत्र 

उपलब्ि गिाइनेछ । महाशिला शिकास स्ियंसेिकहरु सम्पूणयले कशम्तमा ३ कदन अशनिाययरुपमा सिक 

ममयतके कायय गनुय पनेछ । यसिी ताशलम शलने स्ियंसेिकको प्रकाि तर्ा संख्या तपशसल िमोशजम हुनेछ ।  

 १) शबद्युत िायरिङ तर्ा मेन लाइन व्यिस्र्ापन (सबै ििाका लाशग १२ जना) 

 २) सिक ममयत (२२० जना) 



 ३) प्लम्बि (सबै ििाका लाशग १२ जना) 

 ४) शसकमी, िकमी (सबै ििाका लाशग सिक ममयतको कायय गने संख्याबाट) 

 ५) शसमेन्टको काम गने शमस्त्री (सबै ििाका लाशग ५० जना सिक शििा बाट) 

 ६) सहकािी व्यिस्र्ापन (सबै ििाका लाशग ६ जना) 

 ७) शिद्धध्यालय स्ियंसेिक (२७ जना) 

       ८) सामाशजक परिचालक (६ जना) 

 ९) शिद्धध्यालय शिक्षक (माशसक रु ९५००। का दिले त लि उपलब्ि गिाउने गिी गाउँकाययपाशलकाल े

तोके िमोशजमका स्कूलमा २० जना) 

 १०) गाउँ िक्षक (सिकािी कायायलयको सुिक्षा, गाँजा िक्सी जुिा तास शनयन्त्रणको कायय,  हाट िजाि 

तर्ा मेलाको व्यिस्र्ापन जस्ता कायय गन ेगिी सबै ििाका लाशग ३४ जना) 

 ११) जनस्िास््य काययकताय (सिसफाइ जनचेतना अशियान, परििाि शनयोजन, मशहनाबािीमा 

सिसफाइ, गियिती तर्ा सुत्केिी अियबर्ामा सचेतीकिण, नेपाल सिकाि तर्ा गाउँपाशलकाले सञ्चालन 

गने अन्य अशियानमा सबै ििाका लाशग ६ जना 

 १२) कृशर् स्िास््य काययकताय (सबै ििाका लाशग १२ जना) 

 १३) पिु स्िास््य काययकताय (सबै ििाका लाशग १२ जना) 

 

१६. ताशलममा सहजकताय :  

(क) महाशिला शिकास स्ियंसेिकहरुका लाशग आिाििूत ताशलम तर्ा शबर्यगत ताशलमको सहजीकिण 

तोककएको योग्यता पुगेका व्यिीहरुबाट मात्र सञ्चालन गरिनेछ । 

(ि)सहजकतायहरुको पारिश्रशमक िापत रु १३००। उपलब्ि गिाइनेछ । प्रशत कदन बकढमा ३ िटा सम्म कक्षा 

हुने गिी सहजीकिण गनुयपनछे । ताशलम प्रशतघण्टा कशम्तमा दइु घण्टाको हुनुपनेछ । ताशलम सञ्चालन 

गिेको शिर्यको हणै्िआउट समेत उपलब्ि गिाउन ुपनछे । स्र्ानीय जनप्रशतशनिी िा कमयचािीहरुल े

कायायलय समयमा ताशलममा सहजीकिण गिेमा अर्य मन्त्रालयले तेकेके मापदण्ि अनुसाि ित्ता पाउन े

छन ।  सहजकताय माशसक किािमा शलन पशन सककनेछ । पारिश्रशमक बाहके सहजकतायलाइ कुनै सुशििा 

कदइने छैन ।  

(ग) प्रत्येक ििामा िहकेा स्ियंसेिकहरुका लागी पायक पने स्र्ानमा ििा सशमशतले तय गिे िमोशजम हुने गिी 

केन्र स्र्ापना हुनेछ । सोशह केन्रमा आिाििूत ताशलम िा अन्य शबर्यगत ताशलम सञ्चालन हुनेछन् । 

आियबयकतानुसाि अन्य ििालाइ शमलाइ केन्र कायम गनय सककनेछ । 

(घ) आिाििूत ताशलमको अिशिमा स्िास््य िािीरिक अभ्यास गिाउन सके्न, सहिाशगहरुको हाशजिी िाख्न,े 

अनुिाशसतपूियक व्यिशस्र्त गिाउनका लाशग जना १ मूख्य प्रशिक्षक ि जना १ सहायक प्रशिक्षकको रुपमा 

शनयुि गरिनेछ । मूख्य प्रशिक्षकको पारिश्रशमक १ मशहनाको लाशग रु २००००। ि सहायक प्रशिक्षकको 

लाशग रु १२०००। उपलब्ि गिाइनेछ ।  

(ङ) ििा शित्र सञ्चालन हुन ेशिशिन्न शिर्यगत ताशलम, िटाइने शिर्यगत कायय, स्ियंसेिकले गने व्यिसाशयक 

कायय, आियबयकतानुसािका िटाइएका अन्य कायय गने, समन्िय गने, काययक्रमका शिलशिलामा ििामा 

शिशत्रएका शिशिन्न सामाग्रीहरुको अशिलेि िाख्ने काययका लाशग मौजुदा कमयचािीको व्यिस्र्ापन हुन 

नसकेमा ६ जना अगुिा स्ियंसेिकको शनयुि गरिनेछ । यस्ता ब्यशिहरु स्ियंसेिकहरुबाट िा अन्यत्रबाट 

छनोट गनय सककनेछ । यसिी शनयुि हुने अगुिा स्ियंसेिकले आफनो गृहििामा निै फिक ििामा कायय 

गनुय पनेछ । यस्ता अगुिा स्ियंसेिकलाइ पारिश्रशमक काययपाशलकाको शनणयय िमोशजम उपलब्ि गिाइनेछ 

।  

 



परिच्छेद – ५ 

पोिाक तर्ा अन्य सामाग्री 

१७. शिकास स्ियसंिेकका लाशग पोिाक : महाशिला शिकास स्ियंसेिकहरुका लाशग आिाििूत ताशलम पशछ 

गाउँकाययपाशलको कायायलयबाट पशहलो पटक पोिाक उपलब्ि गिाइनेछ । यसिी उपलब्ि गिाइने पोिाकमा 

काययपाशलकाको शनणयय अनुसाि ट्रयाकसुट, जुत्ता ि रटसटय हुनेछ । 

१८. शिकास स्ियसंिेकल े गनुयपन े कायय ि अिशि : महाशिला शिकास स्ियंसेिकहरुले प्राप्त गिेको पोिाक लगाइ 

काययपाशलकाले तोकेको कायय ििाकायायलय माफय त् गनुयपनेछ । काययपाशलकाले िटाएको शबिेर् काम समेत 

स्ियंसेिकले गनुयपनेछ ।  

१९. शिकास स्ियसंिेकका लाशग शनमायण काययमा िटाउँदा उपलब्ि गिाउन े सामाग्री: महाशिला शिकास 

स्ियंसेिकहरुलाइ काययपाशलकाले िटाउने साियजशनक तर्ा शिकास शनमायणको कायय गदाय आियबयक पने शिशिन्न 

प्रकािका उपकिण तर्ा घिेलु उपकिणहरु उपलब्ि गिाउने छ । जस्तै हशसया, बाउसो, गल, घन, गैती, बेल्चा, 

िेलागािा आकद । 

२०. ताशलम सञ्चालनका लाशग हल शनमायण: महाशिला शिकास स्ियंसेिकहरुलाइ सम्बशन्ित ििामा सञ्चालन हुने 

ताशलमलाइ व्यिशस्र्त बनाउनका लाशग एक ताशलम हलको व्यिस्र्ा गरिनेछ । यसको लाशग ६ ििाका लाशग 

५० बण्िल जस्ता पाता सहिाशगको आिािमा समन्याशयक तििल ेउपलब्ि गिाइनेछ । स्र्ानीय सामाग्री प्रयोग 

गिी सो हलको व्यिस्र्ापन गरिनेछ । 

२१. उपलब्ि सामाग्रीको व्यिस्र्ापन: शिकास स्ियंसेिकहरुलाइ उपलब्ि गिाइने हशसया, बाउसो, गल, घन, गैती, 

बेल्चा, िेलागािा आकद जस्ता सामाग्रीहरु तर्ा जस्ता पाता एिं फर्नयचि सम्बशन्ित ििाले व्यिस्र्ापन गनेछ । 

स्ियंसेिकहरुलाइ हशसया, बाउसो, गल, घन, गैती, बेल्चा, िेलागािा  आकद सामाग्री उपलब्ि गिाउँदा ििाले 

िपायइ गिी बुझाउनेछ । सो बशुझशलएको सामाग्री सम्बशन्ित स्ियंसेिकल ेकफताय गनुयपनछे । कफताय नगिेमा शनजल े

पाउँने ित्ताबाट कट्टा गरिनेछ ।  

  

परिच्छेद – ६ 

सामशुहक उिम सञ्चालन 

२२. बाझँो जग्गाको व्यिस्र्ापन: महाशिला गाउँपाशलका क्षेत्र शित्र िहकेा बाँझो िा अन्य जग्गा व्यिस्र्ापनका लाशग 

२० िर्यका लाशग त्यस्तो बाझँो जग्गा शलजमा शलन सके्नछ । यस्तो जग्गामा नमूनायोग्य उिम व्यिसाय सञ्चालन 

गरिनेछ ।  

२३. सामशुहक उिमको व्यिस्र्ापन: बाँझो िा अन्य जग्गामा ििाले व्यिस्र्ापन गने गिी शिशिन्न उिम सञ्चालन 

हुनेछ । यसको लाशग आियबयक िचय गाउँपाशलकाले उपलब्ि गिाउनेछ ।  

२४. उिम व्यिसाय सञ्चालन: ििाले व्यिस्र्ापन गने गिी  सञ्चालन हुने उिममा साियजशनक शनजी साझेदािी िा 

अन्य उपयुि काययपाशलकाले तय गिेको मोिलका आिािमा सञ्चालन हुनेछ ।  

२५. शलजमा शलए िापत जग्गािालाल ेपाउन े िकम: शलजमा शलन ेजग्गािालालाइ िार्र्यक उत्पादन हुन े कुन ैएक 

िालीको हुन आउने िकम काययपाशलकाले मूल्यांकन गिी उपलब्ि गिाउन सके्नछ । 

२६. उिम सञ्चालनमा जनििी: ििाले व्यिस्र्ापन गने गिी  सञ्चालन हुने उिममा गाउँ काययपाशलकाले आियबयक 

मात्रामा महाशिला शिकास स्ियंसेिक काययक्रममा सहिाशग काययकतायहरु मध्येबाट उपलब्ि गिाउनेछ ।   

परिच्छेद – ७ 

सहकािी ससं्र्ाको स्र्ापना 

२७. सहकािी ससं्र्ाको स्र्ापना: (१) महाशिला शिकास स्ियंसेिका लाशग गाउँपाशलका स्तिीय एक सहकािी संस्र्ाको 

स्र्ापना गरिनेछ । उि सहकािी संस्र्ामा महाशिला शिकास स्ियंसेिकहरुल ेिेयि लगानी गनेछन । 



(२) स्ियंसेिकहरुको लाशग स्र्ाशपत सहकािी माफय त व्यिसाय सञ्चालनका लाशग आियबयक पँूजी उपलब्ि गिाउन े

कायय गनेछ । सहकािी संस्र्ाको परिपक्वता पशछ ताशलम समेत उपलब्ि गिाउँनेछ । 

(३) स्र्ाशपत सहकािी संस्र्ाको शिकासको लाशग स्र्ापनाको पशहलो ि दोश्रो िर्य प्रिासशनक कायय िापत अनदान 

स्िरुप िेयि पँूजी िकमको १० प्रशतित् गाउँकाययपाशलकाबाट  उपलब्ि गिाउनेछ । तेश्रो िर्य िेयि पँूजी 

बिाबिको िकम घुम्ती कोर्को रुपमा प्रदान गनेछ ।  

 

परिच्छेद – ८ 

बीमा काययक्रम 

२८. आकशस्मक दघुयटना बीमा (१) महाशिला शिकास स्ियंसेिका लाशग गाउँकाययपाशलकाले सामूशहकरुपमा रु ५ 

लािको आकशस्मक दघुयटना िीमा गरिनेछ । 

(२) महाशिला शिकास स्ियंसेिकमा छनोट िएपशछ बीमा गरिनेछ । 

 

परिच्छेद – ९ 

िािाको स्र्ापना 

२९. िािाको स्र्ापना: महाशिला शिकास स्ियंसेिक काययक्रमलाइ व्यिशस्र्तपूियक सञ्चालनका लाशग एक िािाको 

रुपमा िहनेछ । यस िािाको नाम महाशिला शिकास स्ियंसेिक व्यिस्र्ापन िािा हुनेछ । यस िािामा 

प्रमुिको रुपमा अशिकृत स्तिका कमयचािी ि सहायकमा ना सु िा िरिदाि तहको कमयचािी िहनेछन् । ििास्तिमा 

आियबयकताका आिािमा किािमा कमयचािीको व्यिस्र्ापन गनय सककनेछ । 

३०. काम कतयव्य ि अशिकाि: यस िािाले तपशसल िमोशजमका काययहरु गनुय पनेछ ।  

 क) सबै ििाका स्ियंसेिकहरुको लगत तयाि गने, 

 ि) सबै स्ियंसेिकहरुको सेिा तर्ा सुशििाके लगत तयाि गिी व्यिस्र्ापन गने, 

 ग) स्ियंसेिक काययक्रमको अशिलेि व्यिस्र्ापन गने, 

 घ) अनुगमनमा दशेिएका समस्या समािानका उपाय सशहत काययपाशलकाको बैिकमा प्रस्तुत गने, 

 ङ) सबै ििामा स्ियंसेिक काययक्रमका लाशग उपलब्ि गिाइका सामाग्रीहरुको अशिलिे ििाबाट शलने ि िाख्न े

िाख्न लगाउन,े 

 च) ताशलम सञ्चालन गनय आियबयक व्यिस्र्ापन शमलाउने, 

 छ) काययपाशलकाले गिेका शनणययहरु काययन्ियन गन,े 

 ज) प्रमुि प्रिासकीय अशिकृतको शनदिेनमा िशह अन्य कायय गने, 

 झ) व्यिसाशयक काययहरुको लगत सम्बशनित ििाबाट शलइ लगत िाख्ने, 

 ञ) स्ियंसेिकले सिक शनमायणको कायय गनुय अशघ काययपाशलकामा िएका मौजुदा प्राशिशिकबाट लगत स्टीमेट 

तयाि गिी काययको मूल्यानं गिी सो को अशिलेि िाख्ने । 

 

 

 

परिच्छेद – १० 

अनगुमन 

३१. अनगुमन:  



(१) महाशिला शिकास स्ियंसेिकको काययको शनयशमतरुपमा ििा काययलयले अनुगमन गनेछ िने गाउँकाययपाशलका 

तर्ा कायायलयको तफय बाट समेत शनयशमत अनुगमन गरिनेछ । यसको लागी तपशसल िमोशजमको काययपाशलका 

स्तिीय अनुगमन सशमशत हुनछे । 

   संयोजक : महाशिला शिकास स्ियंसेिक काययक्रम व्यिस्र्ापन सशमशतको संयोजक 

   सदस्य  : ििाध्यक्षहरु िा काययपाशलका सदस्य मध्येबाट जना २ 

   सदस्य   : प्रमुि प्रिासकीय अशिकृत 

   सदस्य सशचि  : सम्बशन्ित िािा प्रमुि 

(२) अनुगमन दइु मशहनाको एक पटक गरिनेछ ।  

   

 परिच्छेद – ११ 

शिशिि 

३२. स्ियसंिेक: महाशिला शिकास स्ियंसेिकमा छनोट व्यशिका अशतरिि स्र्ानीय जनप्रशतशनिी तर्ा महाशिलामा 

काययित कमयचािीहरु समेत तोककएको कदनका लाशग स्ियसंेिक िइ कायय गनुय पनेछ । सो कायय िापत तोककएको 

शनिायहा िाना िचय उपलब्ि गिाइने छ ।  

३३. स्ियसंिेकको आचाि  सशंहता: 

(१) स्ियंसेिकले दहेाय बमोशजमका आचाि  संशहताको पालना गनुयपनेछ :– 

(क) स्ियंसेिकले काययशजम्मेिािी पत्र बुझेको शमशतले ३ कदन शित्र तोकेको क्षेत्रमा कायय गनुयपनेछ । 

(ि) स्ियंसेिकले िाजनैशतक कक्रयाकलापमा संलग्न हुनु हदनै ि कायय सम्पादन गदाय आफनो िाजनैशतक आस्र्ाको 

प्रिाि पनय कदनु हुदँनै, 

(ग) स्ियंसेिकले आफूलाई सुशम्पएको शजम्मेिािी स्ियंसेिाको िािना, शिश्वव्यापी मान्यता अनुरुप 

इमान्दारितापूियक पुिा गनुयपनेछ, 

(घ) स्ियंसेिकका लाशग तोककएको शनिायह ित्ता ि स्ियंसिेक काययित शनकायबाट कुन ैसुशििा उपलब्ि गिाउने 

शनणयय िएको िए सो अिस्र्ामा बाहके स्ियंसेिकेल कुनै संघ िा व्यशिबाट कुन ैसशििा शलन पाइन े

छैन, 

(ङ) स्ियंसेिकले अनुिाशसत िइ शिष्ट ि शिशिसम्मत व्यिहाि गद ैआफूलाइ आदियिान ि नमूना पात्रका रुपमा 

प्रस्तुत गनुय पनेछ, 

(च) स्ियंसेिकले सामाशजक सदिाि ि िाशन्त व्यिस्र्ा तर्ा िाताििणीय अनुकलतामा िलल पुर् याउने कायय 

गनुय हुदँनै, 

(छ) स्ियंसेिकले जनताको िहृत्ति शहतमा आघात पुग्ने कुनै पशन कायय गनय पाइनेछैन, 

(ज) गाउँपाशलकाले कदएका शनदिेन पालना गनुय पनेछ, 

(झ) स्ियंसेिक गाउँपाशलका प्रशत उत्तिदायी हुनुपनेछ, 

(२) कुनै स्ियंसेिकले उपदफा (१) बमोशजमको आचाि संशहताको पालना नगिेमा गाउँपाशलकाले त्यस्ता 

स्ियंसेिकलाइ अिकाि कदनेछ । ति सनुुिाईको मौका नकदई कुनै स्ियंसेिकलाइ अिकाि कदइने छैन । 

३४. स्ियसंिेकहरुको अिकाि: गाउँपाशलकाल ेस्ियंसेिकहरुलाई दहेाय बमोशजमको अिस्र्ामा अिकाि कदन सके्नछ:- 

(क) स्ियंसेिकको तोककएको कायय अिशि पुिा िएमा, 

(ि) िटाएको काययस्र्लमा समयमा ि शनयशमत रुपमा हाशजि निएमा, 

(ग) सन्तोर्जनक रुपमा काययसम्पादन नगिेमा, 

(घ) ििाब आचिण प्रदियन गिेमा, 



(ङ) स्ियंसेिकले कुनै िाजनैशतक दलमा पेिेिि िएमा, 

 (च) आफूले िोजेको रु ६० हजाििन्दा बढी आम्दानी हुने व्यिसाय घिमा नगिेमा ।    

३५. स्ियसंिेकको अनगुमन : परिचालन गरिएका स्ियंसेिकले गिेको काययहरुको अनुगमन स्ियंसेिक छनौट, 

परिचालन तर्ा व्यिस्र्ापन सशमशत, गाउँपाशलका िा गाउँपाशलकाले तोकेको शनकायबाट गरिनेछ । 

३६. स्ियसंिेकल े प्रशतिदेन बझुाउनपुन:े स्ियंसेिकले अनुसूची ५ मा तोककएका ढाँचामा प्रगशत शिििण ििी 

गाउँपाशलकाको कायायलयमा माशसकरुपमा प्रशतिेदन बुझाउनु पनेछ । 

 

 

अनुसची – १ 

(दफा ६ सँग सम्बशन्ित) 

उम्मेदिािको योग्यता मूल्याङ्कनको आिाि 

शस.न.ं मलू्याङ्कनको आिाि अकंिाि कै 

१ िैशक्षकयोग्यता 

एस इ इ िा सो िन्दा 

माशर् 
५   

कक्षा ८ उशत्तणय ४   

कक्षा ५ उशत्तणय ३   

सामान्य लेिपढ गनय 

जाने्न 
२   

२ 
स्ियंसेिकसम्बन्िी 

अनुिि 

६मशहना दिेी १ िर्य 

सम्म 
३   

१ िर्य दिेी २ िर्य 

सम्म 
४   

२ िर्य िनदा मार्ी ५   

३ सम्बशन्ित ििाको स्र्ानीय बाशसन्दा ५   

४ स्ियंसेिी िािना ५   

५ समुदाय सँग घुलशमल हुन सके्न क्षमता ५   

६ 
मशहला, दशलत, आकदिासी, जनजाती, 

अपाङ्गताको हकमा 
५   

  कूल ३०   

 

 

 

 

 

 

अनुसची – २ 



(दफा ६ सँग सम्बशन्ित) 

सम्झौताको ढाँचा 

महाशिला गाउँपाशलका, गाउँ काययपाशलकाको कायायलय, बालाकोट ि स्ियंसेिकका बीच गरिएका आपसी सम्झौता । 

शलशितम हामी तपिीलका पक्षहरु आगे महाशिला गाउँकाययपाशलका, बालाकोट (जसलाई यसपशछ प्रर्म पक्ष िशननछे) 

ि पियत शजल्ला महाशिला गाउँपाशलका, ििा नं........... बस्ने िर्य............को  श्री ......................................... 

(जसलाइ यसपशछ दोश्रो पक्ष िशननेछ) का बीच शमशत ...................... मा सम्झौता िई एक एक प्रशत बुझीशलयौं 

कदयौं । 

१. दोस्रो पक्षल ेगनुय पन ेमखू्य–मूख्य काययको शिििण: 

(क) आफूलाइ िटाइएको क्षेत्रमा गई तोककएको कामकाज गन,े 

२. बुँदा नं. १. मा उल्लेशित सेिा उपलब्ि गिाए िापत प्रर्म पक्षले दोश्रो पक्षलाइ उपलब्ि गिाउने सेिा सुशििाहरु 

दहेाय िमोशजम हुनेछन : 

(क) प्रर्म  पक्षले  दोश्रो  पक्षलाइ  माशसक  रुपमा  शनिायह  ित्ता  िापत  रु .................... (अक्षिेशप ..... ... ... ... 

......................मात्र) पारिश्रशमक उपलब्ि गिाउने छ । 

(ि) दोश्रो पक्षले तोककएको कायय समयानुसाि ता]ककएको शनकायमा हाशजि िइ प्रर्म पक्षले उपलब्ि गिाएका हाशजिी 

िातामा हाशजिी गिी काम गनुय पनेछ । उि हाशजिी प्रमाशणत िएपशछ मात्र पारिश्रशमक िुिानी हुनेछ । 

(ग)  दोश्रो पक्षले माशर् उल्लेशित पारिश्रशमक बाहके कुनै पशन ककशसमको सुशििा पाउने छैन । 

३. दोश्रो पक्षले आफनो शजम्मामा िहन आउने प्रर्म पक्षको चल, अचल सम्पशत शहफाजत सार् प्रयोग गिी कायय सम्पन्न 

िए पश्चात प्रर्म पक्षलाइ बुझाउनु पनेछ । 

४.  दोश्रो पक्षको काम सन्तोर्जनक निएमा प्रर्म पक्षबाट पन्ि (१५) कदनको सूचना कदई यो किािसम्झौता िंग गनय 

सके्नछ । महाशिला शिकास स्ियंसेिक काययक्रम व्यिस्र्ापन सशमशतको शसफारिस िा काययपाशलकाको शनणययको 

आिािमा सम्झौता हुनेछ । 

५.यो सम्झौता शमशत ................दशेि..................सम्म कायम िहनेछ । कायम िहने शमशत िन्दा पशछ यस 

सम्झौताका कािण प्रर्म पक्ष माशर् दोस्रो पक्षले कुनै दाशयत्ि शसजयना गनय पाउने छैन । 

६.प्रर्म पक्षलाइ हानी हुने काम गिेमा िा सम्झौता बमोशजमको कायय नगिेमा जुनसकैु बेला किाि िंग गनय सककने छ 

। हानी नोक्सानी िएमा सोको क्षशतपूर्तय काननू बमोशजम असूल उपि गने यो सम्झौताले बािा परु् याउने छैन। 

प्रर्म पक्षको तफय बाट     दोश्रो पक्षको तफय बाट 

नाम :       नाम : 

दस्तित :        िेगाना : 

पद : कायायलय प्रमुि     दस्तित : 

िोहिि       िोहिि  

नाम :       नाम : 

दस्तित :      िेगाना : 

पद :       दस्तित : 

कायायलयको छाप 

इशत सम्बत २०...... साल ............. मशहना ........ गत ेिोज ....... िुिम.्............। 

 

 

 

अनुसूची - ३ 

(दफा ६ सँग सम्बशन्ित) 



स्ियसंिेकलाई कदइन ेकायय शजम्मिेािी पत्रको ढाचँा 

शमशत : ...................  

श्री.................................... 

.......................................। 

शिर्य :- कायय तोककएको सम्बन्िमा । 

तपाईलाई “महाशिला शिकास स्ियंसेिक परिचालन काययशिशि, २०७५” को दफा ६ को िण्ि (ट) तर्ा सोही 

काययशिशिको अनुसूची -२ को सम्झौता बमोशजम शमशत ............... दशेि ................... सम्म यस गाउँपाशलकाको 

कायायलय / .... नं. ििा कायायलयमा स्ियंसेिक िई कायय गने गिी तोककएको छ । 

तोककएका काययक्षेत्रमा गई सशुम्पएका शजम्मेिािी लगनशिलता एिं ईमान्दािीतापूियक गनुयहुनेछ िने्न अपेक्षा िाशिएको 

छ । 

(.................) 

कायायलय प्रमुि  

 

 

 

अनुसूची - ४ 

(दफा १३ सँग सम्बशन्ित) 

स्ियंसेिकका काययितयहरु 

१. साियजशनक शनमायण तफयका स्ियंसेिकको काययितय: 

(क) स्ियंसेिाको उच्च आदियले पे्ररित िई जाँगरिलो ि शमशहनेतका सार् कायय गनुयपने छ, साियजशनक शनमायणको 

कायय सबै स्ियंसेिकहरुल े कम्तीमा मशहनामा ७ कदन अशनिाययरुपमा गनुयपनेछ । स्र्ानीय 

जनप्रशतशनिीहरुले कम्तीमा ३ कदन ि महाशिलामा काययित सम्पूणय कमयचािीहरुल ेन्यूनतम् पशन १ कदन 

स्ियंसेिकको रुपमा कायय गनुय पनेछ । गाउँकाययपाशलकाले तोके िमोशजमको न्यूनतम् पारिश्रशमक सबैले 

पाउँने छन ।  

(ि) गाउँपाशलकाले तोकेको साियजशनक शनमायण, िौशतक संिचना सम्बन्िी गुणस्तिीय ढङ्गबाट कायय सम्पादन 

गिी जन - जीिनमा सहजीकिण गने काययमा संलग्न हुनुपन ेछ, 

(ग) आफूले गिेको कायय सम्पादनको लक्ष्य ि उपलब्िी प्रस्तुत हुनेगिी तोककएको सूचकांकमा आिारित िई 

माशसक प्रगशत प्रशतिेदन तयाि गनुयपने छ, 

(घ) स्र्ानीय स्तिमा िाताििण संिक्षण, साक्षिता अशियान, शिपद ् व्यिस्र्ापन जस्ता काययक्रमहरुमा 

सहजकतायको रुपमा कायय गनुयपने छ, 

(ङ) स्र्ानीय स्तिमा स्ियंसिेी कक्रयाकलापहरुमा सहिागी हुने ि स्ियंसेिी िािनाको प्रिियन गनय पैििी 

गनुयपने छ, 

(च) समाजमा शिद्यमान कुिीशत ि अन्िशिश्वासहरुको शिरुिमा जनचेतना अिीिृशि गनय सकक्रय हुनुपन ेछ, 

(छ) महाशिला शिकास स्ियंसेिक सेिा अन्तगयत काययित अन्य स्ियंसेिकहरुसँग समन्िय ि सम्पकय  िािी एक 

अकायको काययमा सुझाि ि सहयोग पुर् याउनु पनेछ, 

(ज) यसमा तोककएको बाहके गाउँपाशलकाले आियबयकता अनुसाि लगाएका सम्बशन्ित क्षेत्रका काययहरु 

सम्पादन गनुयपने छ । 

 

२ जनस्िास््य तफय का स्ियंसिेकको काययितय: 

(प) स्ियंसेिाको उच्च आदियले पे्ररित िई जाँगरिलो ि शमशहनेतका सार् कायय गनुयपने छ, 



(फ) गाउँपाशलकाले तोकेको स्िास््य सम्बन्िी शनकाय / सेिा केन्रमा िही गुणस्तिीय ढङ्गबाट कायय सम्पादन 

गिी सेिा प्रिाह काययमा सहजीकिण गनुयपने छ, 

(ब) स्र्ानीय स्तिमा स्िास््य / सिसफाई, स्िास््य शिशिि, घुम्ती स्िास््य सेिा, गाउँघि शक्लशनक, 

महामािीको प्रशतिोि लगायत संचाशलत  स्िास््य सम्बन्िी अशियानहरुमा संलग्न िई कायय गनुयपने छ, 

(ि) आफूले गिेको कायय सम्पादनको लक्ष्य ि उपलब्िी प्रस्तुत हुनेगिी तोककएको सचूकांकमा आिारित िई 

माशसक प्रगशत प्रशतिेदन तयाि गनुयपने छ, 

(म) स्र्ानीय स्तिमा िाताििण संिक्षण, साक्षिता अशियान, शिपद ् व्यिस्र्ापन जस्ता काययक्रमहरुमा 

सहजकतायको रुपमा कायय गनुयपने छ, 

(य) स्र्ानीय स्तिमा स्ियंसिेी कक्रयाकलापहरुमा सहिागी हुने ि स्ियंसेिी िािनाको प्रिियन गनय पैििी 

गनुयपने छ, 

(ि) समाजमा शिद्यमान कुिीशत ि अन्िशिश्वासहरुको शिरुिमा जनचेतना अिीिृशि गनय सकक्रय हुनुपन ेछ, 

(ल) महाशिला शिकास स्ियंसेिक सेिा अन्तगयत काययित अन्य स्ियंसेिकहरुसँग समन्िय ि सम्पकय  िािी एक 

अकायको काययमा सुझाि ि सहयोग पुर् याउनु पनेछ, 

(ि) यसमा तोककएको बाहके गाउँपाशलकाले आियबयकता अनुसाि लगाएका सम्बशन्ित क्षेत्रका काययहरु 

सम्पादन गनुयपने छ । 

१. कृशर् तर्ा पिु सेिा तफय का स्ियंसेिकको काययितय: 

(क) स्ियंसेिाको उच्च आदियले पे्ररित िई जाँगरिलो ि शमशहनेतका सार् कायय गनुयपने छ, 

(ि) गाउँपाशलकाले तोकेको कृशर् बाली/पिु स्िास््य सम्बन्िी शनकाय / सेिा केन्रमा िही गुणस्तिीय ढङ्गबाट 

कायय सम्पादन गिी सेिा प्रिाह काययमा सहजीकिण गनुयपने छ, 

(ग) स्र्ानीय स्तिमा कृशर् िाली शिशिि, कृशर् िालीको सरुिा िोग, पिु स्िास््य शिशिि, घमु्ती पिु स्िास््य 

सेिा, पिु महामािीको प्रशतिोि लगायत संचाशलत  पिु स्िास््य सम्बन्िी अशियानहरुमा संलग्न िई 

कायय गनुयपने छ, 

(घ) आफूले गिेको कायय सम्पादनको लक्ष्य ि उपलब्िी प्रस्तुत हुनेगिी तोककएको सचूकांकमा आिारित िई 

माशसक प्रगशत प्रशतिेदन तयाि गनुयपने छ, 

(ङ) स्र्ानीय स्तिमा पिु स्िास््य/सिसफाई, िाताििण सिंक्षण, साक्षिता अशियान, शिपद ्व्यिस्र्ापन जस्ता 

काययक्रमहरुमा सहजकतायको रुपमा कायय गनुयपने छ, 

(च) स्र्ानीय स्तिमा स्ियंसेिी कक्रयाकलापहरुमा सहिागी हुने ि स्ियंसेिी िािनाको प्रिियन गनय पैििी 

गनुयपने छ, 

(छ) समाजमा शिद्यमान कुिीशत ि अन्िशिश्वासहरुको शिरुिमा जनचेतना अिीिृशि गनय सकक्रय हुनुपन ेछ, 

(ज) महाशिला शिकास स्ियंसेिक सेिा अन्तगयत काययित अन्य स्ियंसेिकहरुसँग समन्िय ि सम्पकय  िािी एक 

अकायको काययमा सुझाि ि सहयोग पुर् याउनु पनेछ, 

(झ) यसमा तोककएको बाहके गाउँपाशलकाले आियबयकता अनुसाि लगाएका सम्बशन्ित क्षेत्रका काययहरु 

सम्पादन गनुयपने छ । 

 

 

 

 

अनुसूची - ५ 

(दफा ३६ सँग सम्बशन्ित) 



स्ियंसेिकले गाउँपाशलकामा बुझाउनुपने प्रगशत प्रशतिेदनको ढाँचा 

माशसक प्रगशत प्रशतिेदनः शमशत ............. दशेि .................) 

 

क्र.स.ं तोककएको कायय गिेको कायय कैकफयत 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

प्रमाशणकिण शमशत : २०७४।११।०१ 

cf1fn], 

gfdM ls;fg axfb'/ If]qL 

k|d'v k|zf;sLo   clws[t 

 

 


