
 

 

 

 

 

पाल्हीनन्दन गाउँपालिका 

नविपरासी (ब.सु.प.), िुम्बिनी,प्रदेश 

 

पाल्हीनन्दन राजपत्र 

खण्डः  ५                           संख्ाः   ६                          लिल ः  २०७८/०४/३२ 

भाग-२ 

पाल्हीनन्दन गाउँपालिका 

करार सं्वयसेवक  था किमचारी व्यवस्थापन कायमलवलि -२०७८ 

                                                           कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः  २०७८/०१/०५ 

                                          प्रिालिकरि लिलतिः  २०७८/०१/०६ 

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफ १०२ को उपदफा (१) बिोलिि पाल्हीनन्दन 

गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकािे बनाएको ति िेखिए बिोलििको कार्यलिलि 

सियसािरि िनताको िालग प्रकाशन गररएको छ। 

                                           

 

 



प्रस्तावनः  पाल्हीनन्दन गाउँपालिका अन्तगयत सञ्चालित सािादालर्क लियालािर्ुमािा श न्य 

दरिन्दी तथा उच्च लशक्षक लियालाथी अनापातिाई िधे्य निर गरी लशक्षकको िागिाई प लतय 

गनय स्वरं्सेिक/कियचारी छनौटको िापदण्ड लनिायरि, परीक्षा सञ्चािन, लनर्ाखि तथा 

पदस्थापनिाई व्यिखस्थत, िर्ायलदत एिि् स्तरीर् बनाउन र र्ोग्य एिि् सक्षि िनशखिको 

छनौट गरी लशक्षाको गािस्तर अलििृखि गनय करार स्वरं्िसेिक तथा कियचारी व्यिस्थापन 

कार्यलिलि २०७८ िारी गररएको छ। 

 

पररचे्छद नं.-१ 

संलिप्त नाि र प्रारम्भ 

१.संलिप्त नाि र प्रारम्भः  १) र्ो कार्यलिलिको नाि करार स्वरं्सेिक तथा कियचारी 

व्यिस्थापन कार्यलिलि, २०७८ रुेको छ। र्ो कार्यलिलि कार्यपालिकािे पाररत गरेको लिलत 

देखि िागा हुनेछ। 

२. पररभाषाः  लवषय या प्रसङ्गिे अको अथम निागेिा यस कायमलवलििा 

(क) "पूवम प्राथलिक लवद्यािय” िन्नािे चार िर्य उिेर पारा गरेका बािबालिकािाई एक         

िर्यको पािय प्राथलिक लशक्षा लदने लियालािर् सम्झना पछय  ।  

(ि) "प्राथलिक लशिा" िन्नािे कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्म लदइने लशक्षा सम्झना पछय  । 

 (ग) "लनम्न िाध्यलिक लशिा" िन्नािे कक्षा ६ देखि कक्षा ८ सम्म लदइने लशक्षा सम्झना पछय  

। 

(घ) "िालिमक लवद्यािय" िन्नािे परम्परागत मापिा चलि आएका गोन्पा, गाम्बा, गामाका ि, 

आश्रि र िदरसा िस्ता लियालािर्ुमािाई िनाउँदछ । 

(ङ)   "िाध्यलिक लशिा" िन्नािे कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म लदइने लशक्षा सम्झना पछय  । 

(च) "गाउँपालिका” िन्नािे नेपािको संलििान बिोलिि गठन िएको पाल्हीनन्दन  

गाउँपालिकािाई सम्झना पछय  । 



(छ)  "कायमपालिका” िन्नािे पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकािाई सम्झना 

पछय । 

(ि)  “प्रिुख” िन्नािे गाउँपालिकाको प्रिाििाई सम्झना पछय  । 

(झ) "प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ ” िन्नािे गाउँपालिकाको प्रिाि प्रशासकीर् 

अलिकृतिाई सम्झना पछय  । 

   (ञ) "छनौट सलिल ” िन्नािे लनर्ि १४ बिोलिि गठन हुने स्वरं्सेिक/ कियचारी छनौट 

  सलिलतिाई सम्झना पछय  । 

(ट) "प्रिानाध्यापक” िन्नािे लशक्षा लनर्िाििी,२०५९ को लनर्ि ९३ बिोलिि लनर्ाि  

        लियालािर्को प्रिानाध्यापक सम्झना पछय  । 

(ठ) “व्यवस्थापन सलिल ” िन्नािे संङ्घीर् लशक्षा ऐन,२०२८ को दफा १२ बिोलिि गठन   

लियालािर् व्यिस्थापन सलिलत सम्झना पछय  । 

(ड) "शाखा प्रिुख" िन्नािे गाउँपालिकाको लशक्षा, र्ािा तथा िेिका द शािाको प्रिाि िा 

सो प्रिािको कािकाि गनय तोलकएको कियचारीिाइय सम्झना पछय । 

(ढ) "लशिा अलिकृ ” िन्नािे गाउँपालिकाको लशक्षा, र्ािा तथा िेिका द शािाको 

अलिकृतिाइय सम्झना पछय  । 

 (ि) "लशिक सेवा आयोग” िन्नािे संङ्घीर् कानान बिोलिि गठन िएको लशक्षकुमाको   

लनर्ाखि लसफाररस आलद कार्य गने आर्ोगिाई सम्झना पछय  । 

 (त) "प्राथलिक स्वयंसेवक” िन्नािे गाउँपालिकाद्वारा व्यिखस्थत कार्यपालिकाबाट  

स्वीकृत अनादान कोटािा लनर्ाि िएको प्राथलिक तुिा अध्यापन गने करार     

स्वरं्सेिक सम्झना पछय  । 

(थ) "लनम्निाध्यलिक स्वयंसेवक" िन्नािे गाउँपालिकाद्वारा व्यिखस्थत कार्यपालिकाबाट  

स्वीकृत अनादान कोटािा लनर्ाि िएको लनम्न िािर्लिक तुिा अध्यापन गने करार     

स्वरं्सेिक सम्झना पछय  । 



(द) "िाध्यलिक स्वयंसेवक" िन्नािे गाउँपालिकाद्वारा व्यिखस्थत कार्यपालिकाबाट  

स्वीकृत अनादान कोटािा लनर्ाि िएको िािर्लिक तुिा अध्यापन गने करार     

स्वरं्सेिक सम्झना पछय  । 

(ि) "लवषय लवशेषज्ञ” िन्नािे करार स्वरं्सेिक/ कियचारी छनौट  परीक्षा सञ्चािनको 

िालग लशक्षा लिकास तथा सिन्वर् इकाई तथा गाउँ पालिकाबाट सालचकृत िएका 

प्राथलिक, लनम्न िाध्यलिक र िाध्यलिक तुका लशक्षकुमािाई सम्झना पछय  । 

  (न) “कियचारी” िन्नािे लियालािर्िाई ससतय अनादानबाट प्राप्त दरबन्दी र लियालािर्को 

आिश्यकता अनासार गाउँपालिकािे िा लियालािर्िे अनादान कोटा लसियना गरी 

कार्यरत िेिापाि,कार्ायिर् सुार्क, कार्ायिर् सुर्ोगी, िाइबे्रररर्न, चौकीदार र 

खस्वपर िाई सम्झना पछय  । 

 (प) “गाउँसिा” िन्नािे संङ्घीर् कानान बिोलिि गठन िएको पाल्हीनन्दन  गाउँपालिकाको 

गाउँसिािाई सम्झना पछय  । 

(फ) "सम्बखित लनकार्” िन्नािे गाउँपालिका, लशक्षा लिकास तथा सिन्वर् इकाई, 

प्रदेश/लशक्षा लनदेशनािर्िाई प्रसंग अनासार सम्झना पछय  । 

(ब) अन्य शब्द,नािाििी र पदको अथय प्रचलित ऐन, कानान र लनर्िानासार सम्झना पछय  । 

 

पररचे्छद-२ 

दरबन्दी लसजमना, योग्य ा र छनौट  था लनयुक्ती प्रलिया 

३. करार स्वयंसेवक अनुदान कोटा लसजमना गनम सके्ः  

(क) करार स्वरं्सेिक कोटा लनिायरि देुार् बिोलििको िापदण्डको आिारिा गररने छ। 

    १.  श न्य दरबन्दी िएको लियालािर्ुमािाइय पलुिो प्राथलिकता लदने अंगे्रिी िाध्यिबाट 

सञ्चािन िएको लियालािर्। 

   २.   एउटा िात्र दरबन्दी िएको लियालािर्िाइय थप गने। 



   ३.   लियालािर्िा सञ्चालित कक्षा, तु र लियालाथी संख्यािाइय आिार लिइय थप गदै िाने। 

   ४.  आिारि त तु कक्षा (६-८) र िाध्यलिक तु सञ्चालित लियालािर्ुमाको ुकिा 

लिर्र्गत दरबन्दीिाइय सिेत आिार लिइय लितरि गररने छ। 

  ५.   अंगे्रिी र नेपािी दाबै िाध्यिबाट कक्षा सञ्चालित सािादालर्क लियालािर्को 

आिश्यकताको आिारिा करार स्वरं्सेिक कोटा लितरि गररने छ। 

  ६.   का नै लियालािर्को लिशेर् आिश्यकतािाइय सम्बोिन गनायपने िएिा गाउँ कार्यपालिकािे 

लनियर् गरी अनादान कोटा लितरि गनय सके्न छ। 

(ि)  गाउँसिाबाट स्वीकृत कार्यक्रि अनासार गाउँकार्यपालिका बािलिकास, प्राथलिक, 

लनम्न िाध्यलिक र िाध्यलिक तुका करार स्वरं्सेिक तथा कियचारी, अनादान कोटा 

लनर्ि ३ (क) को आिारिा ुाि तपलसिका लियालािर्ुमािा लनम्न अनासार कोटा 

लनिायरि गररएको छ साथै पलछ आिश्यकता अनासार गाउँपालिका कार्यसलिलतिे 

थप/घट गनय सलकने छ। 

तपलसि 

ि.स. लवद्याियको नाि र ठेगाना करार स्वयंसेवक  

कोटा संख्ा (प्रा.लव) 

कायामिय सहयोगी 

कोटा संख्ा/ किमचारी 

१ श्री बाि लशक्षा लनकेतन िा.लि. 

पाल्हीनन्दन-१, सानरी 

७ १ 

२ श्री ुरपार िा.लि. पाल्हीनन्दन-२ , 

ुरपार 

७ १ 

३ श्री लसिाथय िा.लि. पाल्हीनन्दन-

३,का श्मा 

७ १ 

४ श्री िनता िा.लि., पाल्हीनन्दन-४, 

िोुरौिी 

७ १ 



५ श्री शाकदे िा.लि. पाल्हीनन्दन-६, 

सनइय 

७ १ 

६ श्री रािाकृष्ण 

िा.लि.,पाल्हीनन्दन-५, लिष्णापार 

७ १ 

७ श्री िनता प्रा.लि., पाल्हीनन्दन-३ , 

बेिासपार 

३ १ 

 

४. करार स्वयंसेवकको योग्य ा  था  ालिि देहाय बिोलजि हुनेछः  

    १) प्राथलिक  हः  

      क) िान्यता प्राप्त लशक्षि संस्थाबाट प्रिािपत्र तु िा सो सरुको परीक्षा उत्तरीिय   

गरेको। 

       ि) नेपािी नागररकता प्राप्त गरेको। 

    २) लनम्न िाध्यलिक  हः  

        क) िान्यता प्राप्त लशक्षि संस्थाबाट परीक्षा लदने लिर्र्िा प्रलििता प्रिािपत्र तु िा 

सो सरुको परीक्षा उत्तरीिय गरेको । 

        घ) नेपािी  नागररकता प्राप्त गरेको । 

     ३) िाध्यलिक  हः   

         क) िान्यता प्राप्त लशक्षि संस्थागतबाट परीक्षा लदने लिर्र्िा स्नातक तु िा सो    

सरुको परीक्षा उत्तरीिय गरेको। 

         ि) सािालिक अध्यर्न लिर्र्को ुकिा स्नातक तु िा सो सरु उत्तरीिय गरेको। 

        घ)  नेपािी नागररकता प्राप्त गरेको। 

 ४. बाि लवकास  था किमचारीः  प्रचलित लनर्िानासार हुनेछ। 



५. उमे्मदवाको अयोग्य ाः  देहायका व्यम्बक्तहरु करार स्वयंसेवक किमचारी पदिा   

उमे्मदवार हुनको िालग योग्य हुन सके् छैनन् : 

क)  गैर नेपािी नागररक, 

ि) १८ िर्य उिेर नपागेको, 

ग) ४० िर्य उिेर पारा िएको, 

घ)  िगि लिगे्रको, 

ङ)  नैलतक पतन देखिने फौिदारी अदाितबाट कस रदार ठुररएको, िलिष्यिा 

सरकारी नोकरी िा लशक्षक सेिाको िालग अर्ोग्य ठुररएको, िलिष्यिा सरकारी 

नोकरी िा लशक्षक सेिाको िालग अर्ोग्य ठुररने गरी सेिाबाट बिायस्त गररएको, 

च) सम्बखित तुको  िालग र्ोग्यता नपागेको व्यखि । 

६. पाठ्यिि, परीिा प्रणािी  था िूल्याङ्कन प्रलियाः  परीक्षाको पाठ्यक्रि, परीक्षा 

प्रिािी तथा ि ल्याङ्कन प्रलक्रर्ा लशक्षक सेिा आर्ोगिे तोके बिोलिि हुनेछ। 

७.  करार स्वयंसेवक  किमचारी पदपूल मः  गाउँपालिकाबाट अनादानको रकि, अनादान 

कोटा र तोलकएको िापदण्ड अनासार लियालािर् छनौट िइय सकेपलछ लियालािर्को 

आिश्यकता अनासारको लिर्र्को स्वरं्सेिक तथा कियचारी पद िाल्ला प्रलतर्ोलगताबाट 

पदप लतय गनायपनेछ। 

८. करार स्वयंसेवक किमचारी छनौट सिम्बि व्यवस्थाः  करार स्वयंसेवक छनौट 

सिम्बि व्यवस्था देहाय बिोलजि हुनेछः  

      क) करार स्वरं्सेिक छनौट गनय कखििा १५ लदनको म्याद लदइय लियालािर्िे 

गाउँपालिकाको  स चना पाटी, िडा कार्ायिर् तथा सम्बखित लियालािर्िा स चना टाँस 

गररने छ। 

      ि) र्ोग्यता  पागेका इच्छाक उमे्मदिारिे ुस्तलिखित लनिेदन सम्बखित लियालािर्िा 

तोलकएको म्याद लित्र बाझाउना पनेछ। 



      ग) लनर्ि ८ (क) बिोलिि प्रकालशत लिज्ञापन अनासारको दरिास्त उपर छानलिन गरी 

र्ोग्यता  पागेको व्यखििाइय  िात्र परीक्षािा सािेि गराइनेछ। 

      घ) लशक्षक सेिा आर्ोगिे प्राथलिक, लनम्म िाध्यलिक र िाध्यलिक तुको िािा 

प्रलतर्ोगात्मक परीक्षाका िालग लनिायरि गरेको  लिखित र िौखिक  परीक्षा  पिलत 

अनामाप करार स्वरं्सेिक छनौट  हुनेछ। 

      ङ) करार स्वरं्सेिक परीक्षा एउटा  तुको परीक्षा छनौट  सलिलतिे लनिायरि गरेको 

लिलत, सिर् र स्थानिा हुनेछ। 

९. स्वीकृ  नािाविी सूची टाँस गनुमपननः   लियालािर्िे दरिास्त लदने अखन्ति म्याद सिाप्त 

िएपलछ दरिास्त स्वीकृत िएका सबै उमे्मदिारको नािाििीको स ची तर्ार गरी 

लियालािर्को स चना पाटीिा टाँस गनायपनेछ। 

१०. परीिाको  दसु्तरः  प्रा.लि.मा ५००, लन.िा.लि. मा ७००, िा.लि. मा १००० र कियचारी मा ३०० 

११. परीिा  सञ्चािन, अन्तवाम ा र योग्य ािि सिम्बि व्यवस्थाः   

क) स्वरं्सेिक छनौट सलिलतिे लिने लिखित परीक्षाको सािन्य परीक्षा (प्रथि चरि)को 

१००, लिर्र्गत परीक्षा (खितीर् चरि) को प िायङ्क १००, अन्तरिाताय २५ र 

आिश्यकता अनासार प्रर्ोगात्मक परीक्षा २५ अंकको हुनेछ साथै सािान्य परीक्षािा 

किीिा ५० अंकिाइय उत्तरीिय िएकािाइय िात्र लिर्र्गत परीक्षािा सािेि गराइनेछ 

तथा लिर्र्गत परीक्षाको उत्तरीियङ्क ४० हुनेछ। 

 ि) लिखित परीक्षाका िालग आिश्यक प्रशनपत्र परीक्षा केन्द्रिा नै लशक्षक छनौट 

सलिलतको रोुिरिा लिर्र् लिशेर्ज्ञ िारा लनिायि गराइनेछ। 

  ग) गाउँ लशक्षा अलिकारी िा लनििे तोलकएको अलिकारीको रोुिरिा सम्बखित परीक्षा 

केन्द्रिा िा गाउँपालिकाको ुातलित्र सम्बखित लिर्र् लिज्ञिारा उत्तर पाखस्तका 

परीक्षि गराइनेछ। 



  घ) उत्तरपखस्तकाुमािा कोलडङ, लडकोलडङ गने कार्य गाउँ लशक्षा अलिकारी िा लनििे 

तोकेको अलिकारीिे गनेछन। 

     ङ) अन्तरिातायको अंक लििािन लशक्षक सेिा आर्ोगिे स्थार्ी छनौटका िालग तोके 

बिोलिि हुनेछ। 

च) छनौट प्रलक्रर्ा सम्बखि छनौट सलिलतको लनियर्ुमा छनौट पाखस्तकािा अलनिार्य 

मापिा िेखिएको हुनापनेछ। 

छ) परीक्षा सञ्चािनका सम्बििा का नै लिर्र् लिज्ञिे अिर्ायलदत कार्य गरेिा, झाठा 

लििरि पेश गरेिा  र उमे्मदिारका लिच लनष्पक्ष व्यिुार नगरेिा लनििाइय लिज्ञको 

स लचबाट ुटाउन सलकनेछ। 

  ि) का नै पेश गरेको प्रिािपत्र िा लििरि झाठा िा नकलि ठुरेिा सम्बखित उमे्मदिार 

नै कानानी कार्यिाुीको िागेदारी हुनेछ। 

१२. योग्य ािि प्रकालश  गननः  

क) लिखित र प्रर्ोगात्मक परीक्षािा सो परीक्षािा सफि उमे्मदिार अन्तरिायता प्राप्त 

गरेको अंक िोडी परीक्षाबाट सफि िएका उमे्मदिारुमाको नाि लनर्ािीका िालग 

लसफाररस सलुत र्ोग्यताक्रि प्रकालशत गनायपनेछ। र्सरी लसफाररस गदाय उपिब्ध 

िए सम्म ररि पद संख्याको १० प्रलतशतिे हुने संख्या उमे्मदिारको नाि बैकखिक 

सालचिा प्रकालशत गनायपनेछ। 

  ि) एक िन्दा बढी तुिा सफि हुने ती उमे्मदिारिाइय िालथल्लो तुका िालग िात्र 

लसफाररस गररनेछ। 

१३. लनयुक्ती लदनेः  करार स्वरं्सेिक तथा कियचारीुमाको लनर्ािी देुार् बिोलिि हुनेछ। 

क) करार स्वरं्सेिक तथा कियचारी छनौट सलिलतको लसफाररसिा सफि उमे्मदिारिाइय 

एक पटकिा  एक आलथयक िर्यको िालग करारको मापिा लियालािर् व्यिस्थापन 

सलिलतको लनियर्ानासार प्रिानाध्यापकिे लनर्ािी लदनेछ। 



ि) करार स्वरं्सेिक कियचारी गाउँपालिकािे अनादानिाइय लनरन्तरता लदएको िण्डिा 

अको आलथयक िर्यका िालग लनर्ािीको म्याद लि.व्य.सलिलतको लनियर्ानासार थप गनय 

सलकने छ तर एक पटकिा एक िर्य िन्दा बढी म्याद थप गनय सलकने छैन। 

    ग) सफि उमे्मदिारको नलतिा प्रकाशन िइय लनर्ािीको िालग स चना प्रकालशत िएको 

७ लदन लित्र लनर्ािी लिइय सक्ना पनेछ, अन्यथा बैकखिक उमे्मदिारिाइय लनर्ािी 

लदइनेछ। 

 घ) करार स्वरं्सेिक तथा कियचारीको परीक्षि काि ६ िलुनाको हुनेछ। 

१४. छनौट सलिल ः  करार स्वरं्सेिक तथा कियचारीको पदप लतय गनयका िालग सम्बखित 

लियालािर्िा देुार् बिोलििको एक छनौट सलिलत रुनेछिः - 

 क) लि.व्य.स को अध्यक्ष िा लनििे तोकेको सदस्य-   संर्ोिक 

 ि) गाउँ  लशक्षा अलिकृत िा लशक्षा, र्ािा तथा िेिका द शािा प्रिाि- सदस्य 

 ग)  लिर्र् लिशेर्ज्ञ २ िना – सदस्य 

 घ)  सम्बखित लियालािर्को प्रिानाध्यापक- सदस्य- सलचि 

            आिश्यकताको आिारिा आिखित सदस्य राख्न सलकनेछ। 

१५. छनौट सलिल को काि क मव्य र अलिकार: छनौट सलिलतको काि, कतयव्य र 

अलिकार देुार्बिोलिि हुनेछ । 

      (क) दरिास्त फारिुरू दताय तथा संकिन गने/ गराउने  

      (ि) लिखित परीक्षाका िालग लनिायि गररएको प्रश्नपत्र गोप्यता कार्ि राख्न्ने्न  

      (ग) लिखित परीक्षा संचािन गनय आिश्यक परीक्षा केन्द्र र िनशखिको व्यिस्था गने  

      (घ) िर्ायलदत ढंगिे लिखित परीक्षा संचािन गने/गराउने  

      (ङ) लिखित परीक्षाको उत्तरपाखस्तका लशक्षक सेिा आर्ोगको परीक्षि लिलि अनासार   

परीक्षि गराउने  

      (च) लिखित परीक्षाको नलतिा प्रकाशन गने तथा अन्तिायताय लिने  



      (छ) अन्तिायतायको कार्यक्रि प्रकाशन गने तथा अन्तिायताय लिने  

      (ि) लिखित र अन्तिायतायको अखन्ति नलतिा प्रकाशन गने  

      (झ) लनर्ाखिका िालग लसफाररस गने  

      (ञ) छनौट प्रलक्रर्ािा का नै लद्वलििा उत्पन्न िएिा लशक्षक सेिा आर्ोग कार्यलिलि 

अििम्बन गने 

 

पररचे्छद-३ 

खाजा (पररश्रलिक) र लवदा 

१६. खाजा खचम सिम्बि व्यवस्था: लिलिन्न तुिा लनर्ाखि करार स्वरं्सेिक तथा 

कियचारीको प्रोत्साुन स्वमाप प्रदान गररने िािा ित्ता देुार् बिोलिक हुनेछ।  

        क) प्रा.लि.:      प्रलत िलुना – मा ११०००।– 

        ि) लन.िा.लि.:  प्रलत िलुना – मा १५०००।– 

        ग) िा.लि.:       प्रलत िलुना – मा २००००।– 

        घ) कियचारी : प्रलत िलुना – मा ८०००।– 

  र्सरी प्रदान गररने िािा तथा प्रोत्साुन ित्ताको  रकि िालसक िा चौिालसक मापिा 

पाउनेछ। ( पिय िचय तथा पोसाक ित्ता सिेत व्यिस्था गररनेछ) 

१७.लवदा: करार स्वरं्सेिक तथा कियचारीिे गाउँपालिकाको अनादान बाट देुार् 

बिोलििको लिदा सहुलिर्त पाउनेछन । 

 क) गाउँपालिका अनादान लशक्षकिे िर्य िरीिा िैपरी लिदा ६ लदन, पिय लिदा ६ लदन,    

लिरािीलिदा१२लदन,लकररर्ा लिदा १५ लदन तथा साते्करी लिदा अलघ िा पलछ गरी ६० लदन 

र प्रसाती स्याुार लिदा १५ लदन पाउनेछन । 



 (ि) साते्करी लिदा र प्रसाती स्याुार लिदा सेिा अिलि िरीिा दाई पटक िात्र पाउनेछन ।  

 (ग) लिदािा बस्ना पदाय लिदा पािय स्वीकृत गराउना पनेछ । 

 (घ) लिरािी लिदा िलत िए पलन संलचत गनय सलकनेछ तर सो िापतको रकि पाइने छैन । 

(ङ) लिदा सहुलिर्त ुो अलिकार ुोइन । 

 

पररचे्छद- ४ 

करार स्वयंसेवक  था किमचारीको अचारसंलह ा, सजाय र पुरस्कार सिम्बि 

व्यवस्था  

१८.आचारसंलह : गाउँपालिकाको अनादान बाट लनर्ाि करार स्वरं्सेिक तथा 

कियचारीुमाको आचारसंलुता संङ्घीर् लशक्षा ऐन,२०२८ र लनर्िाििी, २०५९ िा तोलकए 

बिोलिि हुनेछ । 

१९.सजाय: उलचत र प्रर्ाप्त करि िएिा गाउँपालिकाको अनादानबाट लनर्ाि करार 

स्वरं्सेिक तथा कियचारीिाइय  देुार्बिोलििको सिार् गनय सलकनेछ । 

     (क) नलसुत लदने । 

     (ि) तिब रोक्का गने । 

     (ग) आिश्यक क्षलतप लतय गराई िररिाना गने ।  

     (घ) लनलित सिर्को िालग लनिम्बन गने । 

     (ङ) सेिाबाट ुटाउने िा बिायस्त गने । 

२०. नलसह  लदने: करार स्वरं्सेिक तथा कियचारीिे लियालािर्िा  सिर्िा  नआउने, 

लिम्मा लदएको काि सिर्िा नगनय र िाने सिर्पािन नगरेको िण्डिा लनििाई 

नलसुत लदन सलकनेछ ।  



२१. खाजा (पररश्रलिक) रोक्का गनन: देुार्का अिस्थािा गाउँपालिकाको अनादानबाट  

लनर्ाि करार स्वरं्सेिकको िािा (पररश्रलिक) रोक्का गनय  सलकनेछ । 

      (क) अनाशासनुीन काि गरेिा । 

      (ि) बारम्बार लियालािर्िे लदएको लनदेशन पािना नगरेिा । 

       (ग) बारम्बार लिना स चना लियालािर्िा अनापखस्थत रुेिा । 

      (घ) लियालािर्को काि सिर्िा सम्पन्न नगरेिा । 

      (ङ) लियालािर् प्रशासनिे लदएको िौखिक िा लिखित आदेश पािना नगरेिा । 

      (च) आफ्नो पदीर् लिमे्मिारी िुन नगरेिा । 

      (छ) िादक पदाथय सेिन गरी लियालािर् आउने गरेिा । 

      (ि) लियालािर्को गोपलनर्ता िंग गरेिा । 

      (झ) स्वरं्सेिक तथा कियचारीिे पािना गनायपने आचारसंलुता पािना नगरेिा । 

 

२०. आवश्यक िल पूल म गराई जररवाना गनन: गाउँपालिकाको अनादानबाट लनर्ाि का नै 

पलन स्वरं्सेिक तथा कियचारीिे िानीिानी िापरिाुी गरी प्रचलित कानान उलं्लघन 

गरी लियालािर्िाई ुालन-नोक्सानी गरे िा गराएिा त्यसरी हुन गएकोआंलशक िा पारा 

लनिकै िािा िचय बाट कट्टा गरी असाि उपरगररनेछ एिं िािा िचय बाट नपाग िएिा 

लनिको िार्िेथाबाट असाि उपर  गररनेछ । 

२१.  िब रोक्का गननः  देुार्का अिस्थािा गाउँपालिकाको अनादानबाट लनर्ाि 

स्वरं्सेिक तथा कियचारीको तिब रोक्का गनय सलकनेछिः  

 क) अनाशासनुीन काि गरेिा 

 ि) बारम्बार लियालािर्िे लदइएको लनदेशन पािना नगरेिा। 



 ग) बारम्बार लिना स चना लियालािर्िा अनापखस्थत रहुिा। 

 घ) लियालािर्को काि सिर्िा सम्पन्न नगरेिा। 

 ङ) लियालािर् प्रशासनिे लदएको िौखिक िा लिखित आदेश पािना नगरेिा। 

 च) आफ्नो पदीर् लिमे्मिारी िुन नगरेिा। 

 छ) िादक पदाथय सेिन गरी लियालािर् आउने गरेिा। 

 ि) लियालािर्को गोपलनर्ता िंग गरेिा। 

 झ) स्वरं्सेिकिे पािना गनायपने आचारसंलुता पािना नगरेिा। 

२२. आवश्यक िल पूल म गरार्म जररवाना गननः  गाउँपालिकाको अनादानबाट लनर्ाि का नै 

पलन  स्वरं्सेिक तथा कियचारीिे िानी िानी िापरिाुी गरी प्रचलित कानान उल्लङ्घन 

गरेिा लियालािर्िाइय ुानी नोक्सानी गरे िा गराएिा त्यसरी हुन गएको आंलशक िा पारा 

लनिको िािा (पररश्रलिक) िचय बाट कट्टा गरी असाि उपर गररनेछ एिि् नपाग िएिा 

लनिको िार्थेबाट  असाि उपर गररनेछ। 

२३. लनलि  सियको िालग लनििन गनन: गाउँपालिकाको अनादानबाट लनर्ाि का नै पलन 

स्वरं्सेिक तथा कियचारीिाई सिार्को आदेश लदना िन्दा अलघ का नै लिर्र्िा िांच 

गनाय परेिा लनििाई सिार् गने अलिकारीिे लनलित सिर्को िालग लनिम्बन गनय 

सके्नछ । 

  २४.सेवाबाट हटाउने वा बखामस्त गनन: (१) देुार्का अिस्थािा गाउँपालिकाको 

अनादानबाट लनर्ाि स्वरं्सेक तथा कियचारीिाई िलिष्यिा लशक्षि संस्थािा नोकरीको 

िालग अर्ोग्य नठुररने गरी सेिाबाट ुटाउन सलकनेछिः  



     (क) आफ्नो पदीर् लिमे्मिारी बुन नगरेिा । 

     (ि) िादक पदाथय सेिन गरी लियालािर्िा आउने गरेको का रा प्रिालित िएिा । 

    (ग) लिदा स्वीकृत नगराई लियालािर्को प्रशासलनक कार्य रोलकने गरी िगातार १५  लदन   

सम्म अनापखस्थलतको कारि गर्ि िएिा । 

     (घ) लियालािर्िाई ुालन-नोक्सानी हुने कार्य बारम्बार गरेिा । 

    (ङ) पदीर् मापिा लियालािर्को गोपलनर्ता िंग गरेिा । 

    (च) अनाशासन तथा आचरि सम्बखि व्यिस्था बारम्बार उलं्लघन गरेिा । 

     (छ) नैलतक पतन देखिने का नै लकलसिको कार्य गरेको व्युोरा प्रिालित िएिा । 

     (ि) िगि लिगे्रिा । 

     (झ) लियालािर्िाई असर पने गरी तथा लियालािर् सिर्िा अन्य संस्थािा काि गरेिा । 

(२) देुार्का अिस्थािा गाउँपालिकाको अनादान बाट लनर्ाि स्वरं्सेिक तथा कियचारीिाई 

िलिष्यिा लशक्षि संस्थािा नोकरीको िालग अर्ोग्य ठुररने गरी सेिाबाट बिायस्त गनय 

सलकनेछ ।    

    (क) नैलतक पतन देखिने फौिदारी अलिर्ोगिा अदाितबाट सिार् पाएिा । 

    (ि) भ्रष्टाचार गरेको प्रिालित िएिा । 

    (ग) नोकरी पाउने उदे्दश्यिे िािी प्रिाि पेश गरेिा । 

२५. सफाईको अवसर लदनुपनन: सिार् लदन पाउने अलिकारीिे गाउँपालिकाको 

अनादानबाट लनर्ाि का नै स्वरं्सेिक तथा कियचारीिाई सिार् गने आदेश लदनािन्दा 

अलघ लनििाई आफ्नो सफाई पेश गने िौका बाट बखित गररने छैन। त्यस्तोिा 



सम्बखित स्वरं्सेिक तथा कियचारी  पलन तोलकएको म्याद लित्र आफ्नो सफाई पेश 

गनायपनेछ । 

२६. सजाय गनन अलिकारी: गाउँपालिकाको अनादानबाट लनर्ाि स्वरं्सेिक तथा   

कियचारीिाई सिार् गने अलिकारी देुार् बिोलिि हुनेछन । 

      (क) स्वरं्सेिक तथा कियचारीिाई चेतािनी, नलसुत लदने, गर्ि कट्टा गने  प्र.अ. । 

       (ि) तिब रोक्का गने प्र.अ. को लसफाररसिा गाउँ लशक्षा अलिकारी । 

       (ग) सेिाबाट ुटाउने िा बिायस्त गने लि.व्य.स. को लसफाररसिा कार्यपालिका । 

पररचे्छद- ५ 

                                                      लवलवि 

२५.  लवलवि: 

  क) र्स गाउँपालिका करार स्वरं्सेिक तथा कियचारी व्यिस्थापन कार्यलिलि, २०७८ िा 

थपघट गने अलिकार गाउँ कार्यपालिकािा रुने छ । 

          ि) गाउँ कार्यपालिकािे र्सरी लनर्ाि स्वरं्सेिक तथा कियचारीिाइय आिश्यकता अनासार 

लनरन्तरता लदन सके्नछ। 

          ग) गाउँ कार्यपालिकािे र्ो कार्यलिलि िानसाकै बित िारेि गनय सके्नछ। 

  

                                                                                 आज्ञािे  

                                                                                  श्रीप्रसाद गौति 

प्रिाि प्रशासकीर् अलिकृत 


