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बारबर्दिया नगरपार्िकाद्वारा प्रकार्ित 

बारबर्दिया राजपत्र 
भाग-२ 

 

खण्डः५,                   संख्यः १                  मिम ः२०७८/१०/२४ 

 

स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा यवुा सहभागिता सम्बन्धी काययक्रवगध, २०७८ 

 प्रस्तावनााः स्थानीय तहको योजना गनमायण प्रक्रियामा क्रवकासको आधारशीलाको रूपमा रहेका यवुाको 
अथयपूणय सहभागिता बढाउने उदे्दश्यले स्थानीय तहको आवश्यकता र प्राथगमकताको आधारमा 
यवुासँिको सहकाययलाई व्यवस्स्थत र प्रभावकारी बनाउन वान्छगनय भएकोले स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोस्जम बारबर्दयया निरपागलकाले यो 
काययक्रवगध बनाई जारी िरेको छ ।  

पररच्छेद – १ 

प्रारस्म्भक 

१.संस्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस काययक्रवगधको नाम "स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा यवुा 
सहभागिता सम्बन्धी काययक्रवगध २०७८" रहेको छ । 

   (२) यो काययक्रवगध काययपागलकाबाट स्वीकृत भएको गमगतबाट लािू हनुेछ । 

 २.पररभाषा: क्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलािेमा यस काययक्रवगधमा –  

(क) 'प्रमखु' भन्नाले स्थानीय तहका प्रमखु सम्झनपुदयछ । 

(ख) 'उपप्रमखु भन्नाले स्थानीय तहका उपप्रमखु सम्झनपुदयछ ।  
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(ि) प्राथगमकता समूहका यवुा भन्नाले भौिोगलक, सामास्जक सांस्कृगतक, आगथयक, मानक्रवय 
तथा राजनीगतक रुपमा क्रपछगिएको समूदायमा रहेका यवुाहरुलाई सम्झनपुछय ।  

(घ) 'स्थानीय तह' भन्नाले िाउँपागलका, निरपागलका, उपमहानिरपागलका र 
महानिरपागलकालाई सम्झनपुदयछ ।  

(ङ) 'यवुा' भन्नाले १६ देस्ख ४० वषयसम्मका नािररकलाई सम्झनपुदयछ ।  

(च) 'यवुाको अथयपूणय सहभागिता भन्नाले योजना प्रक्रियामा यवुाको सहभागिता लस्ित समूह, 

साझेदार र नेततृ्वको रूपमा हनुे सम्झनपुदयछ । 

(छ) यवुा समावेशी सहभागिता भन्नाले स्थानीय तहको यवुा समन्वय सगमगत िठन, सहभािी 
सदस्यको चयन र मनोनयनमा समावेशी गसद्धान्तको आधारमा कम्तीमा पचास प्रगतशत यवुा 
मक्रहलाको प्रगतगनगधत्व सम्झनपुदयछ ।  

(ज) 'यवुा समूह' भन्नाले यवुाका िेत्रमा सक्रिय यवुा क्लब, यवुा सामास्जक सङ्घ संस्था, 
स्काउट, यवुा तथा क्रवद्याथी सङ्गठन र उद्यमी यवुा, स्वयम्सेवक जस्ता सङ्गर्ठत यवुाको समूह 
भन्न ेसम्झनपुदयछ ।  

(झ) 'क्रवषयित सगमगत भन्नाले स्थानीय तहको काययपागलकाको कायय क्रवभाजन गनयमावली 
बमोस्जम स्थानीय तहमा िठन हनुे क्रवषयित सगमगत सम्झनपुदयछ ।  

(ञ) 'क्रवशेष प्राथगमकताको समूहका यवुा भन्नाले द्वन्द्वपीगित, जोस्खममा परेका, अपाङ्गता 
भएका, सीमान्तकृत, लोपोन्मखु, अल्पसङ्ख्यक, दगलत जनस्जत, मसु्स्लम समदुायका र 
क्रपछगिएको िेत्रका यवुा सम्झनपुदयछ ।  

(ट) सगमगत' भन्नाले दफा १४ बमोस्जमको यवुा समन्वय सगमगत सम्झनपुदयछ ।  

(ठ) 'सरोकारवाला गनकाय भन्नाले यवुाका लागि सरोकार राख्न ेसरकारी गनकाय, क्रवकास 
साझेदार, राजनीगतक दल, गनजी िेत्र, सञ्चार िेत्र, सामदुाक्रयक, सांस्कृगतक तथा सामास्जक 
सङ्घसंस्था, धागमयक सङ्घसंस्था, राक्रिय तथा अन्तरायक्रिय िैरसरकारी संस्था, शैस्िक संस्था, 
समदुाय, पररवार, आफन्त र यवुा समूह भने्न सम्झनपुदयछ । 
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पररच्छेद - २ 

यवुाको अवस्था पक्रहचान र सहकायय सम्बन्धी व्यवस्था 
 

३. यवुाको तथ्याङ्क अधावगधक िने र अगभलेखीकरण िने: (१) यवुाको जनसङ्ख्या, गलङ्ग, जातजागत, 

भाषा, धमय, शैस्िक अवस्था, आगथयक अवस्था, अपाङ्गता, पेशा व्यवसाय जस्ता क्रवषयमा तथ्याङ्क राख्न ेर 

अध्यावगधक िररने छ ।  

(२) यवुाको िेत्रमा सक्रिय समूहको पक्रहचान िरी अगभलेख राख्न ेयवुा क्लब, यवुा सामास्जक 

सङ्घ संस्था, स्काउट, राजनीगतक दल, उद्यमी यवुा, स्वंयसेवी जस्ता सङ्गर्ठत यवुाको समूहलाई 
सहकाययका लागि आह्वान िररने छ ।  

(३) इच्छुक यवुालाई क्रवज्ञता वा अनभुवको प्राथगमकताका आधारमा रुस्चअनसुारको िेत्रमा 
संलग्न िराउन रोष्टर तयार िरी आवश्यकता अनसुार सहभािी िराइने छ ।  

(४) सूचना प्रक्रवगधको प्रयोि िरी तथ्याँकको संकलन, अद्यावगधक र अगभलेख व्यवस्थापन 

िररनेछ । 

(५) स्थानीय तह गभत्रका क्रवगभन्न क्रवषयित योजना गनमायण प्रक्रिया कायायन्वयन र अनिुमन 

काययमा यवुालाई संलग्न, साझेदार र क्रवज्ञ सल्लाहकारको रूपमा सहभािी िराइने छ ।  

 

४. नीगत गनमाणय तथा कायायन्वयनमा यवुाको सहभागितााः (१) यवुाको िमता क्रवकास िरी आधारभतू 

शस्िका रूपमा स्थाक्रपत िरी सबै तहका नीगत तथा योजना गनमायण, गनणयय एवम ्कायायन्वयनमा 
यवुाको सहभागिता िराइनेछ ।  

(२) योजना छनौट र गनमायण प्रक्रियामा प्रत्यि रूपमा यवुालाई संलग्न िराउन संस्थाित 

प्रणालीको क्रवकास िररनेछ ।  

(३) यवुालाई क्रवगभन्न िेत्रमा स्वंयसेवकका रुपमा सहभागि हनु अवसर प्रदान िरी नेततृ्वदायी 
भगूमकामा स्थाक्रपत िनय र उदाहरणीय यवुामैत्री स्थानीय सरकारको अवधारणालाई थप 
प्रभावकारी बनाईनेछ ।  

 

५. यवुामैत्री काययिमको तजुयमााः (१) यवुामैत्री काययिम तजुयमा, यवुाका सवाल र सरोकारका 
क्रवषयमा बहस, अन्तरक्रिया र पैरवीका लागि अनकूुल वातावरण सजृना िररनेछ । 

(२) स्थानीय तहको आगथयक, सामास्जक र सांस्कृगतक क्रवकासमा यवुाको ज्ञान, गसप, धारणा 
र समयको प्रभावकारी सदपुयोि िने व्यवस्था गमलाइनेछ ।  

(३) समावेशी गसद्धान्त र सकारात्मक क्रवभेदको माध्ययमबाट समाजमा पछागि पाररएका 
मक्रहला यवुा, अपाङ्गता भएका यवुा, सीमान्तकृत, लोपोन्मखु, अल्पसङ्ख्यक, दगलत यवुा जस्ता 
प्राथगमकता र क्रवशेष प्राथगमकताका समूहका यवुाहरूलाई मूलप्रवाहीकरण िनयका लागि 
आवश्यक व्यवस्था गमलाइनेछ 
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(४) क्रवगभन्न उमेर समूहका यवुाको अवस्था र आवश्यकता फरक हनुे भएकाले यवुालाई 
दईु फरक उमेर समूहमा विीकरण िरी १६-२४ वषय र २५-४० वषय िरी दईु समूहमा 
क्रवभाजन िरी लस्ित काययिमहरू सञ्चालन िररनेछ । 

 

 ६. गबगभन्न संघ संस्थासँि सहकायय तथा समन्वयाः (१) स्थानीय तहको क्रवकासमा यवुाबीचको 
सहकायय र समन्वयको िेत्रलाई सङ्गर्ठत िरी प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

(२) यवुाको बहृत्तर क्रवकासमा कायय िनय चाहन े स्थानीय सङ्घसंस्था, क्लब, राक्रिय तथा 
अन्तरायक्रिय िैरसरकारी संस्थासँि समन्वय िरी सरल र सहज कायय वातावरण सजृना िररनेछ 
। 

पररच्छेद - ३ 

योजना प्रक्रियामा यवुाको सहभागितासम्बन्धी व्यवस्था 
 

७. योजना तजुयमा प्रक्रियामा यवुा सहभागितााः (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोस्जम 

विास्तरीय आयोजना काययिम पक्रहचानको तहदेस्ख नै हरेक चरणमा यवुाको सहभागितामा िराउने 
व्यवस्था गमलाइनेछ ।  

(२) योजना छनौट प्रक्रियामा हनुे छलफल, प्राथगमकीकरण र गनणयय गनमायणमा सङ्गर्ठत वा 
असङ्गर्ठत यवुाको अथयपूणय सहभागिता बढाउँदै लगिनेछ र आगथयक तथा प्राक्रवगधक रूपमा 
सम्भाव्य पररयोजना छनौट िनय यवुाको समावेशी सहभागिता सगुनस्ित िररनेछ। 

(३) योजना छनौटको अन्तरक्रियामा बहृत ्यवुा भेलाको आयोजना िरी यवुा क्लब, यवुा 
सञ्जाल र स्थानीय तह यवुा पररषद्का प्रगतगनगधको सहभागितामा यवुाका सवालहरू पक्रहचान 
िने र योजना बनाउने व्यवस्था गमलाइनेछ । 

(४) योजनाको प्राथगमकीकरण िदाय यवुाका सबालसँि प्रत्यि सरोकार राख्न े क्रवषयलाई 
सम्बोधन हनुे िरी आवश्यक व्यवस्था गमलाइनेछ । 

(५) योजना कायायन्वयनका लागि आन्तररक श्रोतको पक्रहचान िरी उपयोि िनय यवुालाई 

पररचालन िनय उस्चत प्रबन्ध िररनेछ । 

(६) योजना कायायन्वयनका िममा वातावरण संरिणका लागि सचेतनामूलक काययमा 
यवुाहरुलाई पररचालन िररनेछ । 

 

 ८. उपभोिा सगमगतको िठनमा यवुाको सहभागितााः उपभोिा सगमगत िठन िदाय तोक्रकए 
बमोस्जमको प्रगतशतले यवुाको प्रगतगनगधत्व सगुनस्ित िररनेछ ।  

 

९. यवुालाई क्रवशेष अवसर प्रदान िने: (१) यवुालाई सङ्गर्ठत र नेततृ्व क्रवकास िनय तथा स्वंयसेवाका 
िेत्रको पक्रहचान िरी क्रवक्रवध िेत्रमा योिदान िने िरी अवसर प्रदान िनय आवश्यक व्यवस्था 
गमलाइनेछ  
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(२) योजना छनौट िदाय स्थानीय तह गभत्रका आगथयक, सामास्जक, सांस्कृगतक र पयायवरणीय 

क्रवषयमा जनचेतना अगभवकृ्रद्ध तथा सशिीकरण िने काययमा यवुाको भगूमकालाई प्राथगमकता 
र्दइनेछ ।  

(३) क्रवपद, कोगभि जस्ता प्राकृगतक क्रवपदको समयमा टेगलफोन, इन्टरनेट वा अन्य क्रवद्यगुतय 

माध्यमको प्रयोि िरी सरोकारवालाबीच आवश्यक छलफल, अन्तरक्रिया, बैठक आयोजना 
िरी आवश्यक सहजीकरणका लागि यवुाको पररचालन िररनेछ । 

 

१०. वाक्रषयक बजेट क्रवगनयोजनसम्बन्धी व्यवस्थााः यवुा लस्ित काययिम कायायन्वयनका लागि 
छुट्टाइएको तोक्रकएका बजेट तथा तोक्रकएका काययिम अगनवायय रुपमा संचालन िने व्यवस्था 
गमलाइनेछ ।  

 

११. योजना कायायन्वयनमा यवुा सहभागिता: (१) योजना कायायन्वयनमा सावयजगनक सूचना 
सम्प्रषेकको भगूमका गनवायह िने िरी यवुालाई महत्वपूणय साझेदारको रूपमा सक्रिय सहभािी िराईनेछ 
।  

(२) साझेदारीमा क्रवगभन्न क्रवषय तथा िेत्रित काययिम सञ्चालनका लागि यवुालाई आह्वान 

िररनेछ ।  

(३) यवुासँिको साझेदारीमा सीप क्रवकास, उद्यमशीलता, सशुासन प्रवद्धयन, भ्रष्टाचार गनयन्त्रण 
र सामास्जक क्रवसङ्गगत क्रवरुद्धका अगभयान जस्ता काययिममा सहकायय िररनेछ ।  

(४) स्थानीय तहस्तरमा यवुा पररषद्, यवुा सञ्जाल र विा क्लबलाई योजनाको प्रक्रियामा 
संलग्न िराइने आवश्यक पषृ्ठपोषण गलईनेछ ।  

 

१२. अनिुमन तथा सपुरीवेिणमा यवुाको संलग्नतााः (१) योजना कायायन्वयको काययकुशलता एवं 

प्रभावकाररताको अनिुमन िने एवं सावयजगनक जवाफदेक्रहताको सगुनस्िताको लागि सावयजगनक सनुवुाइ 
र सामास्जक परीिण जस्ता औजार प्रयोि िने िराउने काययमा यवुालाई संलग्न िराइनेछ । 

(२) स्थानीय तहमा सञ्चागलत क्रवकास आयोजनाको अनिुमन तथा सपुरीवेिण काययमा 
यवुाको क्रवषयित क्रवज्ञता भएको आधारमा समन्वय सगमगतको गसफाररसमा सहभागिता 
सगुनस्ित िररनेछ ।  

(३) स्थानीय तहमा यवुाबाट सञ्चागलत आयोजनाको अनिुमन तथा सपुरीवेिणमा 
आवश्यकता अनसुार आयोजना कायायन्वयन हनुे विाको विास्तरका अनिुमन सगमगतका 
प्रगतगनगधलाई सहभािी िराइनेछ ।  

(४) यवुाका क्रवषयमा र यवुासँिको साझेदारीमा भएका काययिमको गनयगमत अनिुमन, 

सपुरीवेिण र मलु्याङ्कन यवुा समन्वय सगमगतले िरी काययपागलकामा प्रगतवेदन पशे िनेछ ।  

(५) स्थानीय तहका योजना अनिुमन तथा सपुरीवेिणमा संलग्न उत्कृष्ट यवुा तथा यवुा 
काययिमलाई वाक्रषयक रूपमा परुस्कृत िने व्यवस्था गमलाइनेछ । 
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पररच्छेद – ४ 

यवुा समन्वय सगमगत सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१३. यवुा समन्वय सगमगतको िठन: (१) यवुाको योजना गनमायणमा सहभागिता र यवुासँि सम्बस्न्धत 

काययिमको समन्वयका लागि स्थानीय तहमा देहायबमोस्जमको सगमगत िठन िररने छ । 

 (क) संयोजक, सामास्जक क्रवकास सगमगत     -संयोजक  

(ख) शाखा प्रमखु मक्रहला, बालबागलका तथा जेष्ठ नािररक शाखा   -सदस्य 

(ि) संयोजक आगथयक क्रवकास सगमगत वा गनजले तोकेको सगमगतको मक्रहला सदस्य  -सदस्य 

(घ) उपाध्यि, स्थानीय तह पररषद्       -सदस्य 

(ङ) क्रियाशील यवुा, दगलत, लोपोन्मखु, अल्पसङ्ख्यक, यवुा क्लब, यवुा सामास्जक सङ्घसंस्था मध्येबाट 
प्रमखु समावेशी आधारमा मनोगनत िरेका गतन जना मक्रहला समेत छ जना  - सदस्य  

 (च) अगधकृत, यवुा हेने शाखा       - सदस्य सस्चव  

 

(२) उपदफा (१) मा भएको सगमगतको बैठकमा स्जल्ला यवुा सगमगतका अध्यि, यवुाको िेत्रमा 
क्रवशेष योिदान पयुाएका व्यस्िलाई समेत आवश्यकता अनसुार आमन्त्रण िनय सक्रकनेछ ।  

 

१४. मनोगनत सदस्यको योग्यता: (१) देहायको योग्यता पिेुको यवुा व्यस्ि समन्वय सगमगतमा 
मनोनयनका लागि योग्य हनुेछाः 
 (क) १६ देस्ख ४० वषयसम्म उमेर भएका ।  

(ख) कस्म्तमा एस.ई.ई. स्शिा पूरा िरेको । 

(ि) यवुासँि सम्बस्न्धत आगथयक, सामास्जक, सांस्कृगतक, राजनीगतक, स्वंयसेवा वा गनजले प्रगतगनगधत्व 
िने िेत्र कृक्रष, उद्यम, खेलकुद जस्ता िेत्रमा कम्तीमा दईु वषयको कायय अनभुव भएको ।  

(घ) नैगतक पतन देस्खने कुनै फौजदारी अगभयोि नलािेको ।  

(ङ) नैगतक पतन देस्खने कुनै फौजदारी अगभयोि लािेको व्यस्ि भए सो अगभयोिबाट सफाई पाएको 
तीन वषय पूरा भएको । 

 (च) सरकारी सम्पस्त्त क्रहनागमना निरेको । 

 

१५. सगमगतका पदागधकारी तथा सदस्यको पदावगध: (१) सगमगतका मनोगनत सदस्यको पदावगध 
चार वषयको हनुेछ ।  

(२) मनोगनत सदस्यको पदावगध एक काययकालका थप िनय सक्रकनेछ ।  

 

१६. मनोगनत सदस्यको पद ररि हनुे: (१) देहायको अवस्थामा सगमगतका मनोगनत सदस्यको पद 
ररि भएको मागननेछ :  
(क) पदबाट राजीनामा र्दएमा ।  

(ख) नैगतक पतन देस्खने कुनै फौजदारी अगभयोि प्रमास्णत भएमा ।  
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(ि) पदीय आचरण क्रवपररत काम िरेमा । 

(घ) मतृ्य ुभएमा । 

 (२) उपदफा (१) को खण्ि (ि) बमोस्जम पदबाट हटाउने कारबाही िनुय अस्घ गनजलाई सफाइ 

पेश िने मौका र्दइनेछ ।  

(३) सगमगतको कुनै पगन पद ररि भएमा बाँकी अवगधको लागि िेत्रित प्रगतगनगधत्व कायम राखी 
गनयसु्ि िनय सक्रकनेछ ।  

 

१७. सगमगतको काम, कतयव्य र अगधकार: (१) सगमगतको काम कतयव्य र अगधकार अन्यथा उल्लेख 

भए अगतररि देहायबमोस्जम हनुेछाः  
(क) स्थानीय तहमा रहेका यवुाको अगभलेखीकरण िने, क्रववरण अद्यावगधक िने तथा उनीहरूको 
रुचीको िेत्र पक्रहचान सक्रहत योग्य र सिम यवुाको छनौट िनय पागलकालाई सहयोि िने  

(ख) यवुासम्बन्धी काययिम एवं आयोजना सञ्चालन िनय आवश्यक समन्वय िने । 

(ि) वाक्रषयक योजना तजुयमा प्रक्रियामा यवुाको सहभागिताका लागि समन्वय िने । 

(घ) योजनाचिमा यवुाको सहभागिता अगभवकृ्रद्ध िनय विा यवुा क्लब, पागलका स्तरीय यवुा सञ्जाल, 

पागलका यवुा पररषद् र अन्य सरोकारवालासँि गनयगमत समन्वय र सहकायय िने ।  

(ङ) यवुाको प्रगतगनगधत्वको समीिाका साथै काययिमहरूको अनिुमन तथा सपुरीवेिण िने। 

(च) यवुाले सञ्चालन िरेका आयोजना वा क्रियाकलापसम्बन्धी अगभलेखलाई दरुुस्त राख्न े।  

(छ) यवुाका िेत्रमा काम िने यवुा, सङ्घसंस्था, गनजीिेत्र लिायत अन्य सगमगत तथा क्रवभािसँि 

समन्वय िरी यवुाका क्रवषयलाई मूलप्रवाहीकरण िने । 

(ज) यवुाको िमता अगभवृक्रद्ध तथा स्वंयसेवाका िेत्रहरूको पक्रहचान िरी आवश्यक काययिमका • 
लागि काययपागलकालाई गसफाररस िने । 

(झ) क्रवद्यालयस्तरमै यवुा क्लब िठन र उनीहरूको सहभागितालाई अगभवकृ्रद्ध िरी सवल यवुा र 

सिम नािररक बनाउन भगूमका गनवायह िने । 

(ञ) स्थानीय तहले तोकेका यवुा समन्वयसम्बन्धी अन्य कायय िने ।  

(२) उपदफा (१) मा तोक्रकएको काम कतयव्य र अगधकारका अगतररि स्थानीय तहले यवुा 
पररचालनको आवश्यकता देखेमा यवुा समन्वय सगमगतसँिको परामशयमा काययपागलकाबाट गनणयय 
िराई थप स्जम्मेवारी तोक्न बाधा पनु्याएको मागननेछैन ।  

 

१८. सगमगतको बैठकसम्बन्धी व्यवस्थााः (१) सगमगतको बैठक सामान्यतया दईु मक्रहनामा एक 
पटक " बस्ने छ, आवश्यकता अनसुार थप बैठक बस्न सक्रकनेछ । 

 (२) बैठकमा कस्म्तमा एकाउन्न प्रगतशत सदस्य उपस्स्थत भएमा िणपरुक सं्या पिेुको मागनने छ 
। बहमुतको गनणययलाई बैठकको गनणयय मागननेछ ।  

(३) बैठकको अध्यिता सगमगतको संयोजकले िनेछ । संयोजकको अनपुस्स्थगतमा उपस्स्थत मध्ये 
जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यिता िनेछ ।  

(४) बैठकसम्बन्धी अन्य काययक्रवगध सगमगत आफैले गनधायरण िनय सक्नेछ ।  
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१९. सगमगतका पदागधकारी एवं सदस्यको आचारसंक्रहता सम्बन्धी व्यवस्थााः यवुा समन्वय सगमगतका 
पदागधकारी तथा सदस्यले सगमगतका गनणयय र काम कारबाहीलाई पारदशी र क्रवश्वागसलो बनाउन 

सगमगतको आचारसंक्रहता बनाई लािू िनुयपनेछ ।  

 

 

 

 

पररच्छेद - ५ – 

समन्वय तथा सहकायय सम्बन्धी व्यवस्था 
 

२०. स्थानीय योजना प्रक्रियामा यवुा सहभागिता: (१) देहाय बमोस्जमका व्यस्ि तथा संस्थालाई 
स्थानीय योजना प्रक्रियामा यवुा सहभागितासम्बन्धी सरोकारवालाको रूपमा पक्रहचान िररनेछाः  
(क) स्थानीय तहको स्शिा, यवुा र खेलकुद शाखा,  
(ख) स्थानीय स्तरका क्रवगभन्न राजनीगतक दल र भात ृसङ्गठन,  

(ि) स्थानीय स्तरमा काम िने क्रवगभन्न राक्रिय र अन्तरायक्रिय िैरसरकारी संस्था तथा क्रवकास साझेदार,  

(घ) सञ्चार माध्यम, 

(ङ) क्रवगभन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न यवुा उद्यमी, अनसुन्धानकताय, क्रवद्वत विय, 
(च) स्थानीय व्यवस्थापन सगमगत, क्रवद्यालय व्यवस्थापन सगमगत, बजार व्यवस्थापन सगमगत, फोहोर 

व्यवस्थापन सगमगत, वन तथा सामदुाक्रयक उपभोिा समहु, वातावरण, टोल क्रवकास संस्था/सगमगत, 

उपभोिा सगमगत, मक्रहला/आमा समूह, सहकारी र धागमयक समदुाय जस्ता क्रवगभन्न क्रवषयित समूह, 

 (छ) यवुा समूह । 

 

 २१. स्थानीय योजना प्रक्रियामा यवुा सहभागितासम्बन्धी सरोकारवालाको भगूमका: (१) स्थानीय 
तहको भगूमका  

(क) स्थानीय तहको नीगत गनमायण प्रक्रियामा यवुाको अथयपूणय सहभागिता सगुनस्ित िने ।  

(ख) स्थानीय तहस्तरमा यवुा पररषद्, स्थानीय तह स्तरीय यवुा सञ्जाल िठन िने र प्रत्येक 

विामा विा यवुा क्लब िठन िरी यवुाका लागि नेततृ्व क्रवकास र स्वंय सेवाका अवसर 

सजृना िने ।  

(ि) स्शिा, यवुा र खेलकुद शाखाले क्रवभािका काययसँि समाक्रहत िदै थप काययिमका लागि 

प्रत्येक आगथयक वषयमा आन्तररक बाह्य र सशतय बजेटका लागि पहलकदमी गलने । 

(घ) योजना प्रक्रियामा यवुाको सहभागिता, सहकायय र नेततृ्व क्रवकास िने ।  

(ङ) नमनुा यवुामैत्री पागलकाका रूपमा स्थाक्रपत हनु आवश्यता अनसुार राक्रिय यवुा 
पररषद्सँि समन्वय िने ।  

(२) क्रवकास साझेदारहरुको भगूमका  
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(क) अन्तरायक्रिय िैरसरकारी िेत्र अन्तरदेशीय गनकाय, संयिु रािसङ्घ जस्ता क्रवकास 
साझेदारले यवुाको नेततृ्व क्रवकास हनुे काययिममा लिानी िने । 

(ख) काययपागलकासँिको समन्वय र सहकाययमा काययिम तय िने ।  

(ि) काययपागलकाले प्राथगमकीकरण िरेका यवुाका िेत्रका काययिमलाई आधार बनाई 
काययिम संचालन कायययोजना बनाउने । 

 (३) गनजी िेत्रको भगूमका  
(क) गनजी िेत्रले सामास्जक उत्तरदाक्रयत्व अन्तियत यवुा लस्ित काययिम सञ्चालन िने । 

 

(ख) गनजी िेत्रको नेततृ्वमा हनुे काययिममा यवुाको सहयोि गलने र यवुावियलाई उत्प्ररेरत 
िने  

 (४) सामास्जक सङ्घ संस्थाहरुको भगूमका 
(क) सामास्जक सङ्घसंस्थाका सञ्जालमा यवुाको नेततृ्व र मदु्दालाई प्राथगमकता र्दने ।  

(ख) यवुामा सदाचार प्रवद्धयन िने, नेततृ्व क्रवकास िने खालका काययिम तय िने । 

(ि) यवुाको नेततृ्व क्रवकासका लागि उनीहरको गसप तथा िमता अगभवकृ्रद्ध हनुे काययिम 
लािू िने । 

 (घ) स्थानीय तहसँिको समन्वयमा यवुा लस्ित काययिम कायायन्वयन िने । 

 (५) सञ्चार िेत्रको भगूमका  
(क) यवुाको सहभागिताका क्रवषयमा सञ्चार माध्यममा प्राथगमकताका साथ उठाउने ।  

(ख) यवुाले िरेका सकारात्मक काययको प्रसार प्रसार िने । 

(ि) यवुालाई नैगतक स्शिा हनुे खालका काययिमको प्रकाशन तथा प्रसारणमा जोि र्दने। 

(घ) यवुाको नेततृ्वमा भएका सफलतालाई प्राथगमकता र्दने ।  

 

२२. समन्वय र सहकायय : (१) यवुाको सहभागिता अगभवकृ्रद्धका लागि संघस्तरमा यवुा तथा 
खेलकुद मन्त्रालय, राक्रिय योजना आयोि र क्रवगभन्न क्रवषयित मन्त्रालय, राक्रिय यवुा पररषद् र 
मातहतका सगमगत, प्रदेश सरकार यवुा मागमला मन्त्रालय, प्रदेश नीगत तथा योजना आयोि र अन्य 
क्रवषयित मन्त्रालयबाट हनुे यवुासम्बन्धी सङ्घ तथा प्रदेशका नीगत तथा काययिम र बजेटका लागि 
उस्चत समन्वय र सहकायय िररनेछ । 

 (२) योजना गनमायण प्रक्रियामा यवुा सहभागिता सगुनस्ित िनय स्थानीय तहबाट यवुाको क्रवकासका 
लागि िररएका प्रयासमा साझेदारी बढाई स्थानीय तहमा यवुा संयन्त्रको क्रवकास िररनेछ । 

 (३) यवुाको समग्र क्रवकास िरी नेततृ्व स्थाक्रपत िनय र स्वंयसेवाका अवसर सृजना िनय क्रवगभन्न यवुा 
सङ्घ सङ्गठन, राक्रिय तथा अन्तरायक्रिय िैरसरकारी संस्था, सहकारी, गनजी िेत्र र क्रवकास साझेदारबाट 
साझारूपमा क्रवगभन्न काययिम सञ्चालन िररनेछ ।  

(४) यवुा क्रवकासमा काययरत सङ्घ संस्था, सञ्जाल, यवुा क्लब, रेििस, स्काउट, गनजी िेत्रका यवुा 
उद्यमी संस्थाको साझेदारीमा सहकायय िरी यो काययक्रवगध कायायन्वयन िनय क्रवशेष काययिम सञ्चालन 

िररनेछ । 
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पररच्छेद – ६ 

क्रवक्रवध 

 

२३. सहयोि िनुयपनेाः यस काययक्रवगध बमोस्जम यवुा सहभागिता बढाउनको लागि आवश्यक सहयोि 
िनुय सम्बगधत सबैको कतयव्य हनुेछ । 

 

२४. व्या्या िने अगधकाराः यस काययक्रवगधमा भएका कुनै पगन व्यवस्था अस्पष्ट भएमा सोको 
अस्न्तम व्या्या काययपागलकाले िनेछ ।  

 

२५. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेाः यो काययक्रवगध कायायन्वयनको िममा कुन ैबाधा अड्चन आएमा 
स्थानीय तहको काययपागलकाले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  

 

२६. संशोधन िनय सक्नेाः काययपागलकाले आवश्यकता अनसुार काययक्रवगधमा संशोधन िनय सक्नेछ 
।  
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अनसुचुी – १ 

( दफा ३ को उपदफा १ सँि सम्बस्न्धत ) 
 

यवुाको तथ्याङ्ख क अगभलेखीकरण र अद्यावगधक िने फारामको ढाचँा 

पररचयात्मक खण्ि 

नाम थराः 

स्थानीय तहको नाम:                                        विा न.: 

घरमलुीको पूरा नाम :                                   जातजागत:          पररवार सं्या :                                                                                    

मक्रहलााः                  परुुष :                अन्य:                                                  
अपाङ्ख िता भए अपाङ्ख िताको क्रकगसम: 

व्यस्िित खण्ि 

१६ देस्ख ४० वषयको उमेर समूहका लागि 

१) उमेराः                                 २) गलङ्ग: म÷प÷ु अ 

३) वैवाक्रहक अवस्था : क्रववाक्रहत÷ अक्रववाक्रहत÷ एकल   ४) अपाङ्गताको अवस्था:  

५) शैस्िक अवस्था:                           ६) पेशा व्यवसायाः 

७) आबद्धता :  

शैस्िक अवस्था 

शैस्िक संस्थामा पढ्न ले् न िएको        कक्रहल्यै क्रवद्यालय÷क्रवश्वक्रवद्यालय निएको                          

हाल पढ्न ले् न िइरहेको  क्रवद्यालय÷क्रवश्वक्रवद्यालय : 

 

शैस्िक स्तर 

क) सािरता÷अनौपचाररक स्शिा           ख) माध्यगमक तह ÷आधारभतु स्शिा            
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 ि) प्रवीणता तह                घ) स्नातक तह              ङ) स्नातकोत्तर तह           

च) क्रवद्यावाररगध                  

अध्ययन िरेको िेत्र 

मानक्रवकी तथा सामास्जक स्शिा                               व्यवस्थापन    

स्शिा                                         󠄀                                      क्रवज्ञान तथा प्रक्रवगध                                  

स्वास्थ्य÷स्चक्रकत्साशास्त्र                             इस्न्जगनयररङ 󠄀 

काननु                                         कृक्रष 󠄀 

वन                                                                    पशकु्रवज्ञान÷पशसु्चक्रकत्सा र मत्स्यपालन 󠄀 

कम््यटुर÷सूचना क्रवज्ञान            अन्य                             थाहा छैन 󠄀   

 

पेशा ÷व्यवसाय 

घरेल ु         उद्योि           व्यापार       सेवा          कृक्रष 󠄀                        

वैदेस्शक रोजिार            पूणय रोजिार               

अधयरोजिार                  पूणय बेरोजिार  

सीप÷तागलमाः                   सीप वा तागलम प्राप्त गनकायाः        

 मागसक आम्दानीाः                वाक्रषयक आम्दानीाः                  

सम्पस्त्तको क्रववरणाः   
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अपाङ्गताको अवस्था 

(१) अपाङ्गता  भएको               (२)  अपाङ्गता  नभएको 

अपाङ्ख िता भएको भए अपाङ्ख िताको क्रकगसम 

क) शारीररक अपाङ्गता             ख) बक्रहरा         ि) ससु्तश्रवण  

घ) पूणय दृक्रष्टगबक्रहन         ङ) न्यून दृक्रष्टयिु       च) स्वर तथा बोलाइसम्बन्धी  

छ) श्रवण दृक्रष्टगबक्रहन                    ज) अनवंुशीय रिश्राव (हेमोफेगलया)     

झ) अक्रटजम                                                ञ) बौक्रद्धक अपाङ्गता            

ट) मनोसामास्जक अपाङ्गता           ठ) बहअुपाङ्गता   

क्रवज्ञताको िेत्र :  

रुस्चको िेत्र :      
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अनसुचुी – २ 

(दफा ३ को उपदफा ३ सँि सम्बस्न्धत ) 
इच्छुक यवुालाई क्रवज्ञता वा अनभुवको प्राथगमकताका आधारमा रुस्चअनरुूप संलग्न हनु ेफारामको 
ढाचँा 

 

 

श्री................................ 

..............पागलकाको कायायलय                
             
गमगताः........................  

 

क्रवषयाः स्वंयसेवकका रूपमा सहभािी हनु पाऊँ । 

महोदय, 

म क्रवित .... वषयदेस्ख ................... क्रवषयमा काम िदै आइरहेको छु । यस 
……िाउँ/निरपागलकामा सोही बमोस्जमका योजना र काययिमको सरुुवात िररएकाले मेरो शैस्िक 
योग्यता, काययअनभुवका आधारमा  ........................... काययका लागि स्वयम ्सेवा िनय इच्छुक 
रहेकाले यो गनवेदन पेश िरेको छु ।  

१. नाम थराः  

२. ठेिाना :  

(क) स्थायी ठेिाना, ………िाउँ/निरपागलका ................................. विा नं.: .........  टोल 
........ 

(ख) अस्थायी ठेिाना, …….िाउँ/निरपागलका ...................... विा न.: ........ टोल 
.................... 

   सम्पकय  नम्वर ........................   इमेल ........................................................... 

३. गलङ्ग .............................. 

४. जन्म गमगत (क्रविम सम्वत): .............................. 

५. उमेर : 

हालसालै स्खचेको पासपोटय 
साइजको फोटो 
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६. वैवाक्रहक स्स्थगत : क्रववाक्रहत/अक्रववाक्रहत :  

७. क्रववाक्रहत भए पगत ÷पत्नीको नाम : 

८. धमय :  

९. नेपाली नािररकताको प्रमाणपत्रको नम्बर, जारी भएको गमगत र स्जल्ला :  

१०. बाबकुो नाम : 

११. आमाको नाम :  

१२. शैस्िक योग्यता : 

१३. अपाङ्गता भएमा सोको क्रववरण : 

१४. सेवा िनय चाहेको िेत्र क्रवज्ञता र रुस्चको क्रवषय : 

१५. सेवा िनय चाहेको समयावगध : 

 सम्बस्न्धत क्रवषयमा कुनै तागलम गलएको भए :  १.  

                २.  

                ३.  

 सेवा िनय चाहेको क्रवषयको अनभुव भएमा 

...............देस्ख ......................सम्म ...........................पद.........................कायायलय ।   

...............देस्ख ......................सम्म ...........................पद.........................कायायलय ।  

...............देस्ख ......................सम्म ...........................पद.........................कायायलय । 

(यो गनवेदनसँिै नािररकताको प्रगतगलपी, शैस्िक प्रमाणपत्रको प्रगतगलपी र तागलम गलएको भए सोको 
प्रमाणपत्रको प्रगतगलपी र अनभुवको प्रमाणपत्र समेत पेश िनुयपनेछ ।) 

आवेदकको नाम, थर : 

                                                        दस्तखत : 

                                                          गमगत :   
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अनसूुची – ३ 

(दफा ९ को उपदफा १ र दफा १७ को उपदफा १ को (ज) सँि सम्बस्न्धत) 

यवुाको नेततृ्व क्रवकास र स्वंयसेवाका िते्र 

 

१. नेततृ्व क्रवकासका िते्र  

(१) यवुाको िमता क्रवकास  

यो काययक्रवगधले सावयजगनक नीगत गनमायण, योजना गनमायण, गनणयय प्रक्रिया, कायायन्वयन र अनिुमनमा 
यवुा सहभागिता बढाउने र यवुाको नेततृ्वमा सामास्जक, आगथयक रूपान्तरण र वातावरणीय समस्या 
समाधान िरी राि गनमायणमा यवुा स्वंयसेवालाईय आम संस्कृगतका रूपमा क्रवकास िनय र यवुालाई 
योजना गनमायण प्रक्रियाको नेततृ्वमा परु् याउन गनम्न िेत्रमा यवुाको िमता क्रवकास िनय आवश्यक 
छ ।  

(क) यवुा नेततृ्व क्रवकासका लागि यवुाको रुची, ज्ञान, गसप र धारणाको आधारमा रािगनमायणमा 
संलग्न हनु उत्प्ररेणा जिाई काम िने अवसर सजृना िने ।  

(ख) यवुा क्रवकास तथा तागलम, आपसी छलफल, िोष्ठी, अध्ययन, अनसुन्धान, नेततृ्व तागलम र 
िमता अगभवकृ्रद्ध, सांस्कृगतक आदान-प्रदान र सहकाययको संस्कृगत बनाउन स्थानीय तहमा 
यवुा क्रवकास स्रोत केन्र गनमायण िने ।   

(ि) यवुा, नािररक सङ्ख घ संस्था, सञ् जाल, उद्यमशील यवुा, लिायत क्रवशेष प्राथगमकता समूहका 
क्रवगभन्न प्रगतभावान यवुा छनौट िरी नेततृ्व क्रवकासका लागि क्रवस्शक्रष्टकृत तागलम सञ् चालन 
िने ।  

(घ) यवुा नेततृ्व प्रगतष्ठान स्थापना िरी गनयगमतरूपमा यवुाको नेततृ्व िने जनशस्ि तयार िने। 

(ङ) यवुाको नेततृ्व क्रवकास र िमता अगभवकृ्रद्धका लागि प्रादेस्शक, संघीय, अन्तरदेशीय, दस्िण 
एस्शयाली र अन्तरायक्रिय तागलम, िोष्ठी तथा यवुा लस्ित काययिम र स्शक्रवरमा यवुालाईय 
सहभािी िराउने । 

(च) यवुा प्रगतभाको खोजी िरी प्रोत्साहन िने तथा गनजको क्रवकास िनय मद्दत परु् याउने । 

(२) नवप्रवतयन, सीप क्रवकास र उद्यमशीलता प्रवद्धयन  

(क) यवुाका नवीनतम क्रवचारलाई संकलन र मूल्याङ्कन िरी उत्कृष्ट क्रवचारलाई इन्क्यवेुट िने 
। 
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(ख) यवुालाईय सहकारी जस्ता क्रवगभन्न सामास्जक आगथयक समूहमा आबद्ध िराई उत्पादनका 
िेत्रमा सररक िराउने र अिवुा उद्यमी यवुा उत्पादन िने । 

(ि) यवुाको गसपलाई रोजिारी र बजारसँि जोड्ने । उद्यमशीलता प्रवद्धयनमा भइरहेका 
काययिममा सरकारी आगथयक सहायता, प्रक्रवगधको उपलब्धता र सहगुलयतपूणय कजाय सहयोि 
जस्ता क्रवषयमा क्रवत्तीय संस्था र यवुा बीचमा सहजीकरण िने ।  

(घ)  यवुा सूचना केन्रको िमता अगभवकृ्रद्ध िरी सोमाफय त ् यवुा रोजिार काययिमलाई 
समन्वयात्मक तररकाले विातहसम्म क्रवस्तार िने । 

(ङ) क्रवदेशमा रहेका प्रगतभावान यवुाको गसप, िमता र प्रगतभालाईय प्रोत्साहन र सम्मान िदै 
स्वदेशको क्रहतमा सदपुयोि िने ।   

(३) यवुा क्लब र सञ् जाल िठन तथा पररचालन  

(क) छररएर रहेका यवुालाई सङ्ख िर्ठत िने । प्रत्येक विामा विास्तरीय यवुा क्लब िठन िने 
र सबै िेत्रका यवुा र विा यवुा क्लबबाट प्रगतगनगधत्व हनु ेिरी यवुा सञ् जाल गनमायण िरी 
यवुा संस्था तथा सञ् जालसँि सहकायय िने ।  

(ख) बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्स्थत बसोबासलाईय व्यवस्थापन िनय र सबै प्रकारका जोस्खमबाट 
सरुस्ित रहन यवुा समूहलाईय जािरुक िराउने ।  

(ि) यवुा गनरिरता उन्मूलन, वातावरण संरिण, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वंयसेवा, गसप क्रवकास र 
उद्यमशीलताका लागि यवुा सञ् जाललाईय सहयोि उपलब्ध िराई पररचालन िने ।  

(घ) सावयजगनक सेवा प्रवाह, नीगतगनमायण, क्रवकास व्यवस्थापन, सामास्जक, आगथयक रूपान्तरणमा 
यवुा सहभागिता सगुनस्ित िरी महत्वपूणय स्जम्मेवारी प्रदान िने ।  

(ङ) प्रादेस्शक, राक्रिय, अन्तरायक्रिय सेवा र अवसरमा यवुाको सहभागिता सगुनस्ित िने ।  

(च) मक्रहला, दगलत, मधेशी, मसु्स्लम, अपाङ्ग, आर्दवासी जनजागत, क्रपछगिएको िेत्रका, 
अल्पसङ्ख्यक, लैक्रङ्गक तथा यौगनक अल्पसङ्ख्यक यवुाको समावेस्शता महत्वपूणय स्थानमा 
सगुनस्ित भए नभएको थाहा पाउन समावेशीता परीिण काययिम सञ् चालन िने । 

(४) यवुा हक अगधकारको सगुनस्श् चतता  (क) सामास्जक र नािररक अगधकार र दाक्रयत्वसम्बन्धी 
चेतना अगभवकृ्रद्ध िनय यवुा लस्ित काययिम सञ् चालन िने । 

(ख) क्रवद्यालय, क्रवश्वक्रवद्यालय र यवुा क्लबमाफय त यवुा नेततृ्व, यवुाको नीगत गनमायण तहमा नेततृ्वको 
महत्व, यवुा समावेशी अगधकार, यौन तथा प्रजनन ्स्वास्थ्य अगधकार, िणुस्तरीय स्शिा तथा 
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रोजिारको अगधकार, यवुाको भगूमका तथा प्राकृगतक स्रोत साधनमागथको अगधकार, यवुाको 
खाद्य अगधकार, यवुाको आगथयक, राजनीगतक, सामास्जक तथा सांस्कृगतक अगधकार तथा 
वातावरणीय अगधकारका गबषयमा सचेतना काययिमहरू सञ् चालन िने । 

(ि) स्जम्मेवार यवुा नािररक तयार िरी लोकतन्त्र, मानवअगधकार र सशुासन प्रवद्धयन िनय यवुाको 
समाज, पररवार, वातावरण र समग्र रािप्रगतको दाक्रयत्वसँि सम्बस्न्धत उत्प्ररेणामूलक 
काययिम सञ् चालन िने ।  

(५) यवुा सहकायय   

(क) मानव अगधकार, लोकतन्त्र, सशुासन, वातावरण संरिण, यवुा क्रवकास र अगधकारका लागि 
अन्तरायक्रिय सङ्ख घ संस्था, िैरआवासीय नेपाली यवुा, दातगृनकाय तथा क्रवगभन्न प्रदेश तथा देशका 
यवुागबच सहकायय बढाउने ।अन्य स्थानीय तहसँि यवुा भगिनी र गमतेरी काययिम सञ् चालन 
िने ।  

(ख) सामास्जक सांस्कृगतक सस्म्मलनका लागि क्रवक्रवध जागत, धमय, सम्प्रदाय, गलङ्ग, िेत्रका 
यवुाबीच सह-अस्स्तत्व, सहकायय र सद् भाव क्रवकास िनय अन्तर सांस्कृगतक यवुा सम्मेलन, 

महोत्सव िने ।  

(ि) परुानो पसु्ताको अनभुव र नयाँ पसु्ताको उजायको सगमश्रण िरी दवैु पसु्ताबीचमा सहकायय 
(Inter-generational partnership) िरी समकृ्रद्धका लागि पसु्तान्तरण, सकरात्मक अनभुवको 
हस्तान्तरण र रूपान्तरण काययिम सञ् चालन िने।  

(६) आमसञ् चार र यवुा 

(क) स्थानीय, प्रादेस्शक, राक्रिय, अन्तरायक्रिय ज्ञान, अवसर तथा प्रक्रवगधका क्रवषयमा यवुालाईय ससूुस्चत 
िराउन एवं सामास्जक, क्रवकृगत र क्रवसंिगत, क्रहंसा, अपराध, बेचगबखन तथा दवु्ययसनका क्रवषयमा 
यवुालाईय सचेत िराउन रेगियो तथा टेगलगभजन काययिम सञ् चालन िने, बलेुक्रटन, खबरपगत्रका 
प्रकाशन िने ।  

(ख) सूचना सम्प्रषेणका लागि यवुाको नतेतृ्वमा स्थानीय सूचना केन्रबाट सेवा प्रवाह िनुयका 
साथै छुटै्ट अनलाइन खबरपगत्रका, वेबसाइ सञ् चालन िने । 

(७) सामास्जक समावेस्शता 

(क) स्थानीय तहले संचालन िने काययिममा अपाङ्गता भएका यवुा, जोस्खममा रहेका यवुा, द्वन्द्व 
प्रभाक्रवत यवुा, अल्पसं्यक र सीमान्तकृत यवुा, दगलत मसु्स्लम समदुाय र क्रपछगिएको िेत्रका 
यवुा जस्ता लस्ित समूहका यवुाको सहभागिता सगुनस्ित िने ।   
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(ख) यवुागभत्रको सामास्जक समावेस्शता अगभवकृ्रद्धका लागि स्थानीय भाषामा सूचना प्रकाशन, 

बे्रलगलपी, दोभाषेको व्यवस्था, अपाङ्गमैत्री सामास्जक संरचना, लैक्रङ्गक संवेदनशील भाषा र 
संरचनाको व्यवस्था िने।  

(ि) प्राथगमकता र क्रवशेष प्राथगमकतामा रहेका यवुाको सशिीकरण र अगभमखुीकरण, 

आवश्यकता अनसुारको गसपमूलक र व्यावसाक्रयक स्शिा, स्वास्थ उपचार सेवा र रोजिारी 
लिायतका क्रवषयमा क्रवशेष ध्यान र्दने ।  

२. यवुा स्वंयसेवाका िते्र 

(१) मानवीय काययमा यवुा स्वंयसेवा   

(क) शैस्िक बेरोजिार यवुालाई लस्ित िरी क्रवगभन्न िेत्रमा स्वंयसेवक पररचालन िने र यसलाईय 
वकृ्रद्ध िदै लैजाने । यस्ता स्वंयसेवक, स्शिा, सामास्जक चेतना, ग्रामीण स्वास्थ्य, वातावरण, 

सूचना केन्र, कृक्रष तथा सेवा िेत्रहरूमा पररचालन िने ।  

(ख) रिदान, सरसफाइ जस्ता स्वयम ्सेवी काययिमहरू आयोजना िने । यस्ता काययिम यवुा 
क्लबहरू माफय त अस्घ बढाउने ।  

(ि) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राक्रिय स्वयम ्सेवा दल, नेपाल स्काउट, नेपाल 
रेििस सोसाइटी, क्रवद्याथी, राजनीगतक सङ्ख िठन, क्लब तथा यवुा सङ्ख घ जस्ता संघ संस्थाको 
समन्वयमा आपतकालीन स्वंयसेवा प्रस्शिण र्दने तथा पररचयपत्र प्रदान िरी समाजसेवाका 
क्रवगभन्न िेत्र जस्तै भकूम्प र प्राकृगतक क्रवपस्त्त, महामारी, दघुयटना, खाद्य संकट र भोकमरी, 
िढेलो, द्वन्द्व तथा बाढीपक्रहरो जस्ता क्रवपत्तहरूमा पररचालन िने । 

(२) वन तथा वातावरण संरिण र पययटन प्रवद्धयनमा यवुा संलग्नता 

(क) यथु ग्रीन क्लब गनमायण िरी वातावरण सचेतना र संरिण, सरसफाइ, विृारोपण लिायतका 
काययिम सञ् चालन िने । 

(ख) हैगसयत गबग्रकेा वन, उपयोिक्रहन खाली जग्िा रहेको वन िेत्र, सिक, बाटो र खोलाका 
क्रकनार, क्रवद्यालय र सावयजगनक स्थलमा विृारोपण तथा वन संरिणमा यवुा पररचालन िने। 

(ि) पययटन क्रवकासका लागि होमस्टे, नयाँ पदयात्रा िन्तव्य र साहगसक पययटनको सम्भावनाको 
खोजी, सांस्कृगतक सम्पदा संरिण, नया ँपययटकीय स्थलको प्रवद्धयन िनय यवुाको नेततृ्व र 
सहभागितामा क्रवगभन्न महोत्सव र काययिम आयोजना िने ।  

(३) स्वंयसेवालाई क्रवकासको आधारशीलाको रूपमा स्थाक्रपत िने   
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(क) स्वंयसेवा िरेका यवुालाईय रोजिारीका अवसर, गनवायह भत्ता, पदोन्नगत र अन्य सेवाका 
लागि सकारात्मक मूल्याङ्ख कन िने । यवुा स्वंयसेवक समूह िठन िरी क्रवपत ् तथा 
आपतकालीन अवस्थामा पररचालन िनय यवुा स्वंयसेवक तयार िने । स्वंयसेवाको अनभुव 
भएका यवुालाई क्रवशेष प्राथगमकतामा रा् न े।  

(ख) प्रत्येक वषय गिसेम्बर पाँच मा मनाइने अन्तरायक्रिय स्वंयसेवक र्दवसका अवसरमा क्रवगभन्न 
िेत्रमा स्वंयसेवा िनेहरू मध्येबाट फरक क्रवधाका कम्तीमा पाँच जना स्वंयसेवकलाईय 
प्रत्येक वषय सम्मान िने ।  

३. सामास्जक क्रवकृगत क्रवसङ्गगत क्रवरुद्ध यवुा अगभयान 

(१) क्रवद्यमान मक्रहला क्रहंसा, जातीय क्रवभेद तथा छुवाछूत, बोक्सी, छाउपिी, दाइजो प्रथा, बाल 
क्रववाह, बहकु्रववाह जस्ता सामास्जक क्रवकृगत क्रवसङ्गगत क्रवरुद्ध अगभयान सञ् चालन िनय स्थानीय 
यवुा क्लब, यवुा सञ् जाल तथा यवुा सस्म्मगलत गनजी िेत्रलाईय उत्प्ररेरत र प्रोत्साक्रहत िने। 

(२) लािूपदाथय दवु्ययसनी, कुलत, एचआईभी संिमण, आप्रवासन, मनोसामास्जक समस्या लिायतका 
क्रवषयमा अिवुा भई सचेतना काययिम सञ् चालन िने ।  

(३) साइबर िाइम तथा आधगुनक प्रक्रवगधको दरुुपयोिसम्बन्धी सचेतना अगभयान सञ् चालन 
िने। 

(४) मक्रहला क्रहंसा, मानव बेचगबखन, लािपुदाथय ओसार पसार तथा क्रवगभन्न सामास्जक क्रवकृगत 
गनयन्त्रण िनय प्रहरी तथा यवुाको सामदुाक्रयक प्रहरी सेल स्थापना िरी पररचालन िने ।  

(५) छोरी-बहुारी बचाऔ,ँ पढाऔ,ँ बागलका स्शिा, बागलका गबमा जस्ता अगभयानमूलक काययिम 
यवुाको नेततृ्वमा सञ् चालन िने ।     

(६) यवुा नेततृ्वका क्रवषयलाई क्रवद्यालयका पाठ्यिममा समेत समावेश िने । गबद्यालयस्तरमा 
बालक्लब िठन र उनीहरूको सहभागितालाई अगभवकृ्रद्ध िरी सवल यवुा र सिम नािररक 
बनाउन भगूमका गनवायह िने ।  

आज्ञाले  

महेन्रजङ्ग शाही 

प्रमखु प्रशासकीय अगधकृत 

 


