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आपतकािीन नगर स्वयंसेवक पररचािन लनरे्दशशका, २०७७ 

प्रस्तावना:  

कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) सङ्क्रिण जस्ता िानव स्वास््य सिस्या जस्तै प्राकृलतक तथा िानवीय 
ववपर्दको अवस्थािा नगर क्षेत्र लभत्र स्वयंसेवक सेवा िाफय त स्वयंसेवक पररचािन तथा स्वयंसेवाको 
प्रवर्द्यन काययिाई प्रभावकारी रूपिा सञ्चािन गरी स्वयंसेवाको िाध्यिबाट योगर्दान पयुायउन यवुा 
स्वयंसेवकिाई पररचािन गनय वाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को र्दफा 
१०२ बिोशजि सप्तकोशी नगरपालिकािे यो "आपतकािीन नगर स्वयंसेवक पररचािन लनरे्दशशका, 
२०७७" तजुयिा गरी िागू गरेको छ।  

  

पररच्छेर्द-१ 

प्रारशभभक 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारभभ: यस लनरे्दशशकाको नाि आपतकािीन नगर स्वयंसेवक पररचािन लनरे्दशशका, 
२०७६  रहनेछ र यो लनरे्दशशका तरुून्त िागू हनुेछ। 

 

२.  पररभाषा- ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस लनरे्दशशकािा, 
(क) “लनरे्दशशका” भन्नािे "आपतकािीन नगर स्वयंसेवक पररचािन लनरे्दशशका, २०७७" सभझन ु

पर्दयछ। 

(ख) “स्वयंसेवा” भन्नािे परभपरागत रूपिा सिाजिा ववद्यिान रहेको लन:शतय परोपकार 
वरयाकिापहरूिाई सभझन ुपर्दयछ। 

(ग) “स्वयंसेवक” भन्नािे स्वत:स्फूतय रूपिा पाररश्रलिक नलिई स्वयंसेवी वरयाकिापिा 
 संिग्न  हनु ेव्यशििाई जनाउँछ साथै यस शब्र्दिे यस लनरे्दशशका बिोशजि पररचािन गररन े
 स्वयंसेवक सिेत जनाउँछ। 

(घ) "नगरपालिका" वा "नगर" भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकािाई सभझन ुपर्दयछ। 

(च) “प्राववलिक सहयोग” भन्नािे नगरपालिकाद्वारा स्वयंसेवक पररचािन िाफय त ्ववलभन्न लनकायहरूिा 
सभपार्दन गररने काययिा सहयोग पयुायउन ेउदे्दश्यबाट खटाइएका जनशशििाई सभझन ुपर्दयछ। 

 
पररच्छेर्द-२ 

उद्दशे्य 

३. स्वयंसेवक पररचािनका उद्दशे्य तथा आिारहरू 

(१) कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) सङ्क्रिण जस्ता िानव स्वास््य सिस्या जस्तै प्राकृलतक तथा 
िानवीय ववपद्को अवस्थािा नगर क्षेत्र लभत्र स्वयंसेवक सेवा िाफय त ्स्वयंसेवक पररचािन तथा 
स्वयंसेवाको प्रवर्द्यन काययिाई प्रभावकारी रूपिा सञ्चािन गरी स्वयंसेवाको िाध्यिबाट योगर्दान 
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पयुायउन यवुा स्वयंसेवकिाई पररचािन गरै्द सिरु्दाय स्तरबाटै स्वयंसेवी भावनाको प्रवर्द्यन गने 
प्रिखु उदे्दश्य रहनेछ। 

 (२) स्वयंसेवक सेवा अन्तगयत रे्दहाय बिोशजिका ववषयक्षेत्रहरूसँग सभबशन्ित जनशशििाई 
स्वयंसेवकको रूपिा पररचािन गररनेछ: 
(क) स्वास््य, सािरु्दावयक शशक्षा, बाि/ज्येष्ठ नागररक संरक्षण तथा सािाशजक सरुक्षा, 
(ख) कृवष सेवा, पश ुसेवा, वन र जलडबटुी, 
(ग) वातावरण संरक्षण, प्राकृलतक प्रकोप तथा जोशखि व्वयस्थापन, 
(घ) नगरपालिकािे तोकेका अन्य क्षेत्रहरू। 

(३) स्वयंसेवक सेवाबाट स्वयंसेवक पररचािन गर्दाय रे्दहाय बिोशजिका ववषयहरूिाई प्रिखु आिारको 
रूपिा लिइनेछ: 

   (क) नगरको प्रशासलनक सङ्गठनबाट आवश्यक िात्रािा जनतािाई अप्राववलिक वा प्राववलिक 
 सेवा पयुायउन नसवकएका क्षेत्रहरूिा सहजीकरण गने, 

 (ख) नगरबासीहरूको स्वस्थ जीवन यापनका िालग सरकारी स्तरबाट सिेत िगानी भई वा 
नभई िानव स्वास््य क्षेत्रिा काययरत सहकारी, संघ, संस्थाहरूद्वारा सञ्चालित  काययरिहरूिा 
प्राववलिक सहयोग गने, 

   (ग) नगर वा सिरु्दायद्वारा सािाशजक वहतको िालग सञ्चालित सािरु्दावयक सेवा काययरिहरूिा 
    प्राववलिक सहयोग गने, 
   (घ) सिावेशी लसर्द्ान्त अविभबन गने। 

 

(४) स्वयंसेवक पररचािन गनयका िालग सहकायय गररने लनकाय रे्दहाय बिोशजि रहनेछन:् 
     (क) नगरपालिकाको कायायिय, ववषयगत शाखा/उपशाखाहरू तथा वडा कायायियहरू, 
     (ख) सहकारी तथा सािरु्दावयक संघ, संस्थाहरू 

     (ग) शैशक्षक लनकायहरू 

     (घ) नगरपालिकािे तोकेको अन्य लनकायहरू। 

 

 

(५) स्वयंसेवक पररचािन गने लनकायहरूिे रे्दहाय बिोशजिको शजभिेवारी बहन गनुय पनेछ: 
(क) खवटई आएका स्वयंसेवकहरूिाई तत्काि शजभिेवारी दर्दई काििा िगाउने, 
(ख) स्वयंसेवकहरूको कायय सभपार्दनको िूल्याङ्कन र सपुररवेक्षण गने, 
(ग) खवटई आएका स्वयंसेवकहरूिाई क्षिता ववकास र व्यशित्व ववकाससभबन्िी  स्थानीय 

स्तरिा उपिब्ि अवसरहरूिा सहभागी गराउने, 
(घ) स्वयंसेवकहरूका पीरिकाय/गनुासो सभबोिन गने। 
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पररच्छेर्द-३ 

स्वयंसेवक पररचािन सभबन्िी व्यवस्था 
४. स्वयंसेवक छनौटका आिारहरू: स्वयंसेवक छनौट गर्दाय रे्दहाय बिोशजिका प्रवरयाहरू अविभबन 

गररनेछन;् 
(१) न्यूनति योग्यता: कुनै पलन व्यशि स्वयंसेवक रूपिा छनौट हनु रे्दहाय बिोशजिका न्यूनति 

योग्यता भएको हनु ुपनेछ: 
(क) नेपािी नागररक भएको, 
(ख) भ.ूपू. सेना, प्रहरी आदर्दिाई सिेत स्वयंसेवकको रूपिा पररचािन गररने, 
(ग) सिरु्दायिा घिुलिि हनु सक्ने क्षिता भएको हनु ुपने। 

 

(२) स्वयंसेवक छनौट तथा पररचािन: स्वयंसेवक सेवा अन्तगयत पररचािन हनुे स्वयंसेवकहरूको 
छनौट रे्दहाय बिोशजिका आिारहरूिा गररनेछ: 
(क) वडा लभत्र रहेका प्रत्येक टोि ववकास संस्थाबाट न्यूनति २ जना रे्दशख अलिकति ७ 

जनासभि व्यशििाई स्वयंसेवक छनौटका िालग वडा कायायियिा लसफाररस गनुय पने। 

(ख) स्वयंसेवक सेवाका िालग वडा कायायियको लसफाररस सवहत प्राप्त आवेर्दनहरूिाई 
प्राथलिकताका आिारिा नगर प्रिखुिे छनौट गरी पररचय पत्र प्रर्दान गनय सवकने। 

(ग) स्वयंसेवक लनयशुिका िालग आवेर्दन गने व्यशिहरूका िालग नगर प्रिखुद्वारा सािान्य 
अन्तवायतायको योग्यतारिको आिारिा, 

(घ) सािाशजक सिूह, भौगोलिक क्षेत्र र अपाङ्गताका आिारिा लनिायरण गररन ेसिावेशशताको 
भारको आिारिा, 

 

 

५. स्वयंसेवकको शतय : यस लनरे्दशशका बिोशजि पररचािन गररन ेस्वयंसेवकका शतयहरू रे्दहाय बिोशजि 
हनुेछन:् 

(क) स्वयंसेवकिे अनशुालसत भई शशष्ट र ववलिसभित व्यवहार गरै्द आफूिाई आर्दशयवान ्र 
निनुा पात्रका रूपिा प्रस्ततु गनुय पने। 

(ख) स्वयंसेवकिे सािाशजक सद्भाव र शाशन्त व्यवस्था तथा वातावरणीय अनकूुितािा खिि 
पयुायउने कायय गनय नहनु।े 

(ग) स्वयंसेवकिे नगर र जनताको बहृत्तर वहतिा आघात पगु्ने कुनै पलन कायय गनय नपाइने। 

(घ) स्वयंसेवकिे नगरपालिकािे दर्दएको लनरे्दशन पािना गनुय पने। 
(ङ) स्वयंसेवक नगरपालिका प्रलत उत्तरर्दायी हनु ुपने। 
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(च) वषाय, बाढी, पवहरो, आगिागी, भकूभप, हरुीबतास, सङ्क्रािक िहािारी, वन्यजन्त ुआतङ्क 
आदर्दको रोकथाि न्यूनीकरणिा सहयोग पयुायउने। 

(छ) ववपद् पीलडतको खोज, उर्द्ार, राहत र पनुस्थायपना गने काययिा सहयोग पयुायउने। 
(ज) ववरे्दशबाट आएका र अन्यत्रबाट आएका व्यशिहरूको पवहचान गने, स्वास््य परीक्षण 

गराउने र क्वारेन्टाइनिा राख्न/ेनराख्न ेलनक्यौि गराउने। 
(झ) वडा सलिलत र वडा ववपद् व्यवस्थापन सलिलतसँगको सिन्वयिा आफ्नो शजभिेवारी लनवायह 

गने। 
(ञ) सिाजका सभपूणय व्यशि, सिरु्दायहरूसँग लनष्पक्ष भलूिका लनभाउने। 
(ट) कुनै पलन आपत ववपद् रहेको जानकारी हनुा साथ आफ्नो स्वयंसेवक वटि वडा र नगर 

ववपद् व्यवस्थापन सलिलतिा जानकारी दर्दई तरुून्त उर्द्ार काययिा िागी हाल्ने। 
(ठ) स्वयंसेवकका िालग तोवकएको लनवायह भत्ता र स्वयंसेवक काययरत लनकायबाट कुनै सवुविा 

उपिब्ि गराउने लनणयय भएको भए सो अवस्थािा बाहेक स्वयंसेवकिे कुनै संघ, संस्था 
वा व्यशिबाट कुनै सवुविा लिन नपाउने।  

 

पररच्छेर्द-४ 

ववववि 

 

६. स्वयंसेवकको आचार संवहता  

(१) स्वयंसेवकिे रे्दहाय बिोशजिका आचार संवहता पािना गनुयपनेछ: 
(क) स्वयंसेवकिे तोकेको क्षेत्रिा उपशस्थत भई कायय गनुय पनेछ। 

(ख) स्वयंसेवकिे राजनैलतक वरयाकिापिा संिग्न हनुहुुँरै्दन र कायय सभपार्दन गर्दाय आफ्नो 
राजनैलतक आस्थाको प्रभाव पनय दर्दनहुुँरै्दन। 

(ग) स्वयंसेवकिे आफूिाई सशुभपएको शजभिेवारी स्वयंसेवाको भावना, ववश्वव्यापी िान्यता 
अनरुूप इिानर्दारीतापूवयक पूरा गनुयपनेछ। 

(घ) स्वयंसेवकका िालग तोवकएको लनवायह भत्ता र स्वयंसेवक काययरत लनकायबाट कुनै सवुविा 
उपिब्ि गराउने लनणयय भएको भए सो अवस्थािा बाहेक स्वयंसेवकिे कुनै संघ, संस्था 
वा व्यशिबाट कुनै सवुविा लिन पाइनेछैन। 

(ङ) स्वयंसेवकिे अनशुालसत भई शशष्ट र ववलिसभित व्यवहार गरै्द आफूिाई आर्दशयवान ्र 
निनुा पात्रका रूपिा प्रस्ततु गनुयपनेछ। 

(च) स्वयंसेवकिे सािाशजक सद्भाव र शाशन्त व्यवस्था तथा वातावरणीय अनकूुितािा खिि 
पयुायउने कायय गनुय हुँरै्दन। 
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(छ) स्वयंसेवकिे नगर र जनताको बहृत्तर वहतिा आघात पगु्ने कुनै पलन कायय गनय पाइने 
छैन। 

(ज) नगरपालिकािे दर्दएका लनरे्दशन पािना गनुयपनेछ। 

(झ) स्वयंसेवक नगरपालिका प्रलत उत्तरर्दायी हनुपुनेछ। 

(२) कुनै स्वयंसेवकिे उपर्दफा (१) बिोशजिको आचार संवहताको पािना नगरेिा नगरपालिकािे 
त्यस्ता स्वयंसेवकिाई अवकाश दर्दनेछ। तर सनुवुाइको िौका नदर्दई कुनै स्वयंसेवकिाई अवकाश 
दर्दइने छैन। 

 

७. स्वयंसेवकहरूको अवकाश: नगरपालिकािे स्वयंसेवकहरूिाई रे्दहाय बिोशजिको अवस्थािा 
अवकाश दर्दन सक्नेछ: 
 (क) स्वयंसेवकको तोवकएको कायय शजभिेवारी पूरा भएिा, 
 (ख) खटाएको काययस्थििा सियिा र लनयलित उपशस्थत भई शजभिेवारी पूरा नगरेिा, 
 (ग) सन्तोषजनक रूपिा कायय सभपार्दन नगरेिा, 
 (घ) खराब आचरण प्रर्दशयन गरेिा, 
 (ङ) स्वयंसेवकिे कुनै राजनैलतक भेर्दभाव गरेिा। 

(च) तोवकएको शतय तथा आचारसंवहताको उल्िङ्घन गरेिा। 

 

८. स्वयंसेवकको अनगुिन: पररचािन गररएका स्वयंसेवकिे गरेका काययहरूको अनगुिन सभबशन्ित 
शाखा, उपशाखा, वडा कायायिय, ववपद् व्यस्थापन सलिलत, नगरपालिका वा नगरपालिकािे तोकेको 
लनकायबाट गररनेछ। 

 
९. स्वयंसेवकिे प्रलतवेर्दन बझुाउन ुपने: स्वयंसेवकिे िालसक रूपिा आफ्नो कायय प्रगलत प्रलतवेर्दन 
नगरपालिकाको कायायियिा बझुाउन ुपनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


