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प्रस्तावनााः 

स्थानीय तहको योजना ननर्ााण प्रक्रियार्ा क्रवकासको आधारशीलाको रूपर्ा रहेका यवुाको अथापूणा सहभानिता 
बढाउने उदे्दश्यले स्थानीय तहको आवश्यकता र प्राथनर्कताको आधारर्ा यवुासँिको सहकायालाई व्यवस्स्थत 
र प्रभावकारी बनाउन वान्छननय भएकोले स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को 
उपदफा (१) बर्ोस्जर् गंगादेव िाउँपानलकाले यो कायाक्रवनध बनाई जारी िरेको छ ।  

 

पररच्छेद – १ 

प्रारस्भभक 

 

१. संस्िप्त नार् र प्रारभभ: (१) यस कायाक्रवनधको नार्  "स्थानीय तहको योजना प्रक्रियार्ा यवुा 
सहभानितासभबन्धी कायाक्रवनध २०७८" रहेको छ ।  

 

िंिादेव िाउँपानलका, रोल्पा  

स्थाननय राजपत्र 

 

खण्डाः ५              संखयााः ४      नर्नताः २०७८।११।२९ 

 

भाि-२ 

िंिादेव िाउँपानलका 

स्थानीय तहको योजना प्रक्रियार्ा यवुा सहभानितासभबन्धी कायाक्रवनध, २०७८ 
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 (२) यो कायाक्रवनध कायापानलकाबाट स्वीकृत भएको नर्नतबाट लािू हनुेछ । 

२. पररभाषााः 

क्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलािेर्ा यस कायाक्रवनधर्ा,– 

(क) 'उपप्रर्खु/उपाध्यि' भन्नाले स्थानीय तहका उपप्रर्खु/उपाध्यि सभझनपुदाछ ।  

(ख) 'प्रर्खु/अध्यि' भन्नाले स्थानीय तहका प्रर्खु/अध्यि सभझनपुदाछ ।  

(ि) 'प्राथनर्कता सरू्हका यवुा' भन्नाले भौिोनलक, सार्ास्जक-सांस्कृनतक, आनथाक, र्ानक्रवय तथा 
राजनीनतक रुपर्ा क्रपछनडएको सरू्दायर्ा रहेका यवुाहरुलाई सभझनपुछा ।   

(घ) 'स्थानीय तह' भन्नाले िाउँपानलका, निरपानलका, उपर्हानिरपानलका र र्हानिरपानलकालाई 
सभझनपुदाछ ।  

(ङ) 'यवुा' भन्नाले १६ देस्ख ४० वषासभर्का नािररकलाई सभझनपुदाछ ।  

(च) 'यवुाको अथापूणा सहभानिता' भन्नाले योजना प्रक्रियार्ा यवुाको सहभानिता लस्ित सरू्ह, साझेदार 
र नेततृ्वको रूपर्ा हनुे सभझनपुदाछ ।  

(छ) 'यवुा सर्ावेशी सहभानिता' भन्नाले स्थानीय तहको यवुा सर्न्वय सनर्नत िठन, सहभािी सदस्यको 
चयन र र्नोनयनर्ा सर्ावेशी नसद्धान्तको आधारर्ा कभतीर्ा पचास प्रनतशत यवुा र्क्रहलाको 
प्रनतनननधत्व सभझनपुदाछ ।  

(ज) 'यवुा सरू्ह' भन्नाले यवुाका िेत्रर्ा सक्रिय यवुा क्लब, यवुा सार्ास्जक सङ् घ संस्था, स्काउट, यवुा 
तथा क्रवद्याथी सङ् िठन र उद्यर्ी यवुा, स्वयर्  सेवक जस्ता सङ् िठठत यवुाको सरू्ह भने्न सभझनपुदाछ 
।  

(झ) 'क्रवषयित सनर्नत' भन्नाले स्थानीय तहको कायापानलकाको काया क्रवभाजन ननयर्ावली बर्ोस्जर् 
स्थानीय तहर्ा िठन हनुे क्रवषयित सनर्नत सभझनपुदाछ । 

(ञ) 'क्रवशेष प्राथनर्कताको सरू्हका यवुा' भन्नाले द्वन्द्वपीनडत, जोस्खर्र्ा परेका, अपाङ्गता भएका, 
सीर्ान्तकृत, लोपोन्र्खु, अल्पसङ्खयक, दनलत, र्सु्स्लर् सर्दुायका र क्रपछनडएको िेत्रका यवुा 
सभझनपुदाछ । 

(ट) 'सनर्नत' भन्नाले दफा १४ बर्ोस्जर्को यवुा सर्न्वय सनर्नत सभझनपुदाछ । 
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(ठ) 'सरोकारवाला ननकाय' भन्नाले यवुाका लानि सरोकार राख न ेसरकारी ननकाय, क्रवकास साझेदार, 

राजनीनतक दल, ननजी िेत्र, सञ् चार िेत्र, सार्दुाक्रयक, सांस्कृनतक तथा सार्ास्जक सङ् घसंस्था, धानर्ाक 
सङ् घसंस्था, राक्रिय तथा अन्तरााक्रिय िैरसरकारी संस्था, शैस्िक संस्था, सर्दुाय, पररवार, आफन्त र 
यवुा सरू्ह भने्न सभझनपुदाछ । 

पररच्छेद – २ 

यवुाको अवस्था पक्रहचान र सहकाया सभबन्धी व्यवस्था 

३. यवुाको तथ्याङ् क अधावनधक िने र अनभलेखीकरण िने : (१) यवुाको जनसङ्खया, नलङ्ग, जातजानत, भाषा, 
धर्ा, शैस्िक अवस्था, आनथाक अवस्था, अपाङ्गता, पेशा व्यवसाय जस्ता क्रवषयर्ा तथ्याङ् क राख ने र अध्यावनधक 
िररने छ ।  

(२) यवुाको िेत्रर्ा सक्रिय सरू्हको पक्रहचान िरी अनभलेख राख न ेयवुा क्लब, यवुा सार्ास्जक सङ् घ 
संस्था, स्काउट, राजनीनतक दल, उद्यर्ी यवुा, स्वंयसेवी जस्ता सङ्गठठत यवुाको सरू्हलाई सहकायाका लानि 
आह्वान िररन ेछ ।  

 (३) इच्छुक यवुालाई क्रवज्ञता वा अनभुवको प्राथनर्कताका आधारर्ा रुस्चअनसुारको िेत्रर्ा संलग्न 
िराउन रोष्टर तयार िरी आवश्यकता अनसुार सहभािी िराइने छ ।  

(४) सूचना प्रक्रवनधको प्रयोि िरी तथ्याङ् कको संकलन, अद्यावनधक र अनभलेख व्यवस्थापन िररनेछ 
।  

 (५) स्थानीय तह नभत्रका क्रवनभन्न क्रवषयित योजना ननर्ााण प्रक्रिया, कायाान्वयन र अनिुर्न कायार्ा 
यवुालाई संलग्न, साझेदार र क्रवज्ञ सल्लाहकारको रूपर्ा सहभािी िराइने छ ।  

४. नीनत ननर्ाणा तथा कायाान्वयनर्ा यवुाको सहभानितााः (१) यवुाको िर्ता क्रवकास िरी आधारभतू शस्िका 
रूपर्ा स्थाक्रपत िरी सबै तहका नीनत तथा योजना ननर्ााण, ननणाय एवर्  कायाान्वयनर्ा यवुाको सहभानिता 
िराइनेछ । 

 (२) योजना छनौट र ननर्ााण प्रक्रियार्ा प्रत्यि रूपर्ा यवुालाई संलग्न िराउन संस्थाित प्रणालीको 
क्रवकास िररनेछ ।   

 (३) यवुालाई क्रवनभन्न िते्रर्ा स्वंयसेवकका रुपर्ा सहभानि हनु अवसर प्रदान िरी नेततृ्वदायी 
भनूर्कार्ा स्थाक्रपत िना र उदाहरणीय यवुारै्त्री स्थानीय सरकारको अवधारणालाई थप प्रभावकारी बनाईनछे 
।  
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५. यवुारै्त्री कायािर्को तजुार्ााः (१) यवुारै्त्री कायािर् तजुार्ा, यवुाका सवाल र सरोकारका क्रवषयर्ा 
बहस, अन्तरक्रिया र पैरवीका लानि अनकूुल वातावरण सजृना िररनेछ ।  

 (२) स्थानीय तहको आनथाक, सार्ास्जक र सांस्कृनतक क्रवकासर्ा यवुाको ज्ञान, नसप, धारणा र सर्यको 
प्रभावकारी सदपुयोि िने व्यवस्था नर्लाइनेछ ।  

 (३) सर्ावेशी नसद्धान्त र सकारात्र्क क्रवभेदको र्ाध्ययर्बाट सर्ाजर्ा पछानड पाररएका र्क्रहला 
यवुा, अपाङ्गता भएका यवुा, दनलत यवुा जस्ता प्राथनर्कता र क्रवशेष प्राथनर्कताका सरू्हका यवुाहरूलाई 
रू्लप्रवाहीकरण िनाका लानि आवश्यक व्यवस्था नर्लाइनेछ ।  

(४) क्रवनभन्न उरे्र सरू्हका यवुाको अवस्था र आवश्यकता फरक हनुे भएकाले यवुालाई दईु फरक 
उरे्र सरू्हर्ा विीकरण िरी १६–२४ वषा र २५–४० वषा िरी दईु सरू्हर्ा क्रवभाजन िरी लस्ित 
कायािर्हरू सञ् चालन िररनेछ । 

६. नबनभन्न संघ संस्थासँि सहकाया तथा सर्न्वयाः  (१) स्थानीय तहको क्रवकासर्ा यवुाबीचको सहकाया र 
सर्न्वयको िेत्रलाई सङ् िठठत िरी प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

 (२) यवुाको बहृत्तर क्रवकासर्ा काया िना चाहने स्थानीय सङ् घसंस्था, क्लब, राक्रिय तथा अन्तरााक्रिय 
िैरसरकारी संस्थासँि सर्न्वय िरी सरल र सहज काया वातावरण सजृना िररनेछ । 

 

पररच्छेद – ३ 

योजना प्रक्रियार्ा यवुाको सहभानितासभबन्धी व्यवस्था 

७. योजना तजुार्ा प्रक्रियार्ा यवुा सहभानितााः (१) स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ बर्ोस्जर् 
वडास्तरीय आयोजना कायािर् पक्रहचानको तहदेस्ख नै हरेक चरणर्ा यवुाको सहभानितार्ा िराउने व्यवस्था 
नर्लाइनेछ । 

 (२) योजना छनौट प्रक्रियार्ा हनुे छलफल, प्राथनर्कीकरण र ननणाय ननर्ााणर्ा सङ् िठठत वा 
असङ् िठठत यवुाको अथापूणा सहभानिता बढाउँदै लनिनेछ र आनथाक तथा प्राक्रवनधक रूपर्ा सभभाव्य 
पररयोजना छनौट िना यवुाको सर्ावेशी सहभानिता सनुनस्श् चत िररनेछ। 

 (३) योजना छनौटको अन्तरक्रियार्ा बहृत  यवुा भेलाको आयोजना िरी यवुा क्लब, यवुा सञ् जाल 
र स्थानीय तह यवुा पररषद्का प्रनतनननधको सहभानितार्ा यवुाका सवालहरू पक्रहचान िने र योजना बनाउन े
व्यवस्था नर्लाइनेछ ।   
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 (४) योजनाको प्राथनर्कीकरण िदाा यवुाका सबालसँि प्रत्यि सरोकार राख ने क्रवषयलाई सभबोधन 
हनुे िरी आवश्यक व्यवस्था नर्लाइनेछ ।  

  (५) योजना कायाान्वयनका लानि आन्तररक श्रोतको पक्रहचान िरी उपयोि िना यवुालाई पररचालन 
िना उस्चत प्रबन्ध िररनेछ । 

(६) योजना कायाान्वयनका िर्र्ा वातावरण संरिणका लानि सचेतनारू्लक कायार्ा यवुाहरुलाई 
पररचालन िररनेछ । 

८. उपभोिा सनर्नतको िठनर्ा यवुाको सहभानितााः उपभोिा सनर्नत िठन िदाा तोक्रकए बर्ोस्जर्को 
प्रनतशतले यवुाको प्रनतनननधत्व सनुनस्श् चत िररनेछ । 

९. यवुालाई क्रवशषे अवसर प्रदान िनेाः (१) यवुालाई सङ् िठठत र नेततृ्व क्रवकास िना तथा स्वंयसेवाका 
िेत्रको पक्रहचान िरी क्रवक्रवध िेत्रर्ा योिदान िने िरी अवसर प्रदान िना आवश्यक व्यवस्था नर्लाइनेछ 
। 

 (२) योजना छनौट िदाा स्थानीय तह नभत्रका आनथाक, सार्ास्जक, सांस्कृनतक र पयाावरणीय क्रवषयर्ा 
जनचेतना अनभवकृ्रद्ध तथा सशिीकरण िने कायार्ा यवुाको भनूर्कालाई प्राथनर्कता ठदइनेछ।  

 (३) क्रवपद, कोनभड जस्ता प्राकृनतक क्रवपदको सर्यर्ा टेनलफोन, इन्टरनेट वा अन्य क्रवद्यनुतय 
र्ाध्यर्को प्रयोि िरी सरोकारवालाबीच आवश्यक छलफल, अन्तरक्रिया, बैठक आयोजना िरी आवश्यक 
सहजीकरणका लानि यवुाको पररचालन िररनछे ।   

१०. वाक्रषाक बजेट क्रवननयोजनसभबन्धी व्यवस्थााः यवुा लस्ित कायािर् कायाान्वयनका लानि छुट्टाइएको 
तोक्रकएका बजेट तथा तोक्रकएका कायािर् अननवाया रुपर्ा संचालन िने व्यवस्था नर्लाइनेछ । 

११. योजना कायाान्वयनर्ा यवुा सहभानिता: (१) योजना कायाान्वयनर्ा सावाजननक सूचना सभप्रषेकको 
भनूर्का ननवााह िने िरी यवुालाई र्हत्वपूणा साझेदारको रूपर्ा सक्रिय सहभािी िराईनेछ ।  

 (२) साझेदारीर्ा क्रवनभन्न क्रवषय तथा िेत्रित कायािर् सञ् चालनका लानि यवुालाई आह्वान िररनछे 
। 

 (३) यवुासँिको साझेदारीर्ा सीप क्रवकास, उद्यर्शीलता, सशुासन प्रवद्धान, भ्रष्टाचार ननयन्त्रण र 
सार्ास्जक क्रवसङ्गनत क्रवरुद्धका अनभयान जस्ता कायािर्र्ा सहकाया िररनछे ।  

 (४) स्थानीय तहस्तरर्ा यवुा पररषद्, यवुा सञ् जाल र वडा क्लबलाई योजनाको प्रक्रियार्ा संलग्न 
िराइने आवश्यक पषृ्ठपोषण नलईनेछ। 
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१२. अनिुर्न तथा सपुरीवेिणर्ा यवुाको संलग्नतााः  (१) योजना कायाान्वयको कायाकुशलता एवं 
प्रभावकाररताको अनिुर्न िने एवं सावाजननक जवाफदेक्रहताको सनुनस्िताको लानि सावाजननक सनुवुाइ र 
सार्ास्जक परीिण जस्ता औजार प्रयोि िने िराउने कायार्ा यवुालाई संलग्न िराइनेछ । 

(२) स्थानीय तहर्ा सञ् चानलत क्रवकास आयोजनाको अनिुर्न तथा सपुरीवेिण कायार्ा यवुाको क्रवषयित 
क्रवज्ञता भएको आधारर्ा सर्न्वय सनर्नतको नसफाररसर्ा सहभानिता सनुनस्ित िररनेछ । 

(३) स्थानीय तहर्ा यवुाबाट सञ् चानलत आयोजनाको अनिुर्न तथा सपुरीवेिणर्ा आवश्यकता अनसुार 
आयोजना कायाान्वयन हनु ेवडाको वडास्तरका अनिुर्न सनर्नतका प्रनतनननधलाई सहभािी िराइनेछ ।  

(४) यवुाका क्रवषयर्ा र यवुासँिको साझेदारीर्ा भएका कायािर्को ननयनर्त अनिुर्न, सपुरीवेिण र 
र्लु्याङ् कन यवुा सर्न्वय सनर्नतले िरी कायापानलकार्ा प्रनतवेदन पेश िनेछ ।  

(५) स्थानीय तहका योजना अनिुर्न तथा सपुरीवेिणर्ा संलग्न उत्कृष् ट यवुा तथा यवुा कायािर्लाई 
वाक्रषाक रूपर्ा परुस्कृत िने व्यवस्था नर्लाइनेछ ।  

 

पररच्छेद – ४ 

यवुा सर्न्वय सनर्नत सभबन्धी व्यवस्था 

१३. यवुा सर्न्वय सनर्नतको िठन:  (१) यवुाको योजना ननर्ााणर्ा सहभानिता र यवुासँि सभबस्न्धत 
कायािर्को सर्न्वयका लानि स्थानीय तहर्ा देहायबर्ोस्जर्को सनर्नत िठन िररने छ । 

 (क) संयोजक, सार्ास्जक सनर्नत      –संयोजक 

 (ख) प्रर्खु प्रशासकीय अनधकृत       – सदस्य 

 (ि) संयोजक, आनथाक सनर्नत वा ननजले तोकेको सनर्नतको र्क्रहला सदस्य  –सदस्य  

 (घ) उपाध्यि, स्थानीय तह पररषद्      – सदस्य 

  (ङ) क्रियाशील यवुा, यवुा क्लब, यवुा सार्ास्जक सङ् घसंस्था र्ध्येबाट प्रर्खु/अध्यिले सर्ावेशी 
आधारर्ा र्नोननत िरेका दईु जना र्क्रहला सरे्त छ जना    – सदस्य  

(च) शाखा प्रर्खु, यवुा हेने स्थानीय तहको शाखा/र्हाशाखा   –सदस्य सस्चव 
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 (२) उपदफा (१) र्ा भएको सनर्नतको बैठकर्ा स्जल्ला यवुा सनर्नतका अध्यि, यवुाको िेत्रर्ा 
क्रवशेष योिदान परु् याएका व्यस्िलाई सरे्त आवश्यकता अनसुार आर्न्त्रण िना सक्रकनेछ ।   

१४. र्नोननत सदस्यको योग्यता: (१) देहायको योग्यता पिेुको यवुा व्यस्ि सर्न्वय सनर्नतर्ा र्नोनयनका 
लानि योग्य हनुेछाः 

(क) १६ देस्ख ४० वषासभर् उरे्र भएका । 

 (ख) र्ध्यानर्क स्शिा पूरा िरेको । 

 (ि) यवुासँि सभबस्न्धत आनथाक, सार्ास्जक, सांस्कृनतक, राजनीनतक, स्वंयसेवा वा ननजले 
 प्रनतनननधत्व िने िेत्र कृक्रष, उद्यर्, खेलकुद जस्ता िेत्रर्ा कभतीर्ा दईु वषाको काया अनभुव 
 भएको ।  

 (घ) नैनतक पतन देस्खने कुनै फौजदारी अनभयोि नलािेको । 

(ङ) नैनतक पतन देस्खने कुनै फौजदारी अनभयोि लािेको व्यस्ि भए सो अनभयोिबाट सफाई पाएको 
तीन वषा पूरा भएको । 

 (च) सरकारी सभपस्त्त क्रहनानर्ना निरेको । 

१५. सनर्नतका पदानधकारी तथा सदस्यको पदावनध: (१) सनर्नतका र्नोननत सदस्यको पदावनध चार वषाको 
हनुेछ । 

(२) र्नोननत सदस्यको पदावनध एक कायाकालका थप िना सक्रकनेछ । 

१६. र्नोननत सदस्यको पद ररि हनु:े (१) देहायको अवस्थार्ा सनर्नतका र्नोननत सदस्यको पद ररि 
भएको र्ानननेछ : 

 (क) पदबाट राजीनार्ा ठदएर्ा । 

 (ख) नैनतक पतन देस्खने कुनै फौजदारी अनभयोि प्रर्ास्णत भएर्ा । 

 (ि) पदीय आचरण क्रवपररत कार् िरेर्ा ।  

 (घ) र्तृ्य ुभएर्ा ।  

 (२) उपदफा (१) को खण्ड (ि) बर्ोस्जर् पदबाट हटाउने कारबाही िनुा अस्घ ननजलाई सफाइ 
पेश िने र्ौका ठदइनेछ । 
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 (३) सनर्नतको कुनै पनन पद ररि भएर्ा बाँकी अवनधको लानि िेत्रित प्रनतनननधत्व कायर् राखी 
ननयसु्ि िना सक्रकनेछ । 

१७.  सनर्नतको कार्, कताव्य र अनधकार: (१) सनर्नतको कार् कताव्य र अनधकार अन्यथा उल्लेख भए 
अनतररि देहायबर्ोस्जर् हनुेछाः  

(क) स्थानीय तहर्ा रहेका यवुाको अनभलेखीकरण िने, क्रववरण अद्यावनधक िने तथा उनीहरूको 
रुचीको िेत्र पक्रहचान सक्रहत योग्य र सिर् यवुाको छनौट िना पानलकालाई सहयोि िने ।  

(ख) यवुासभबन्धी कायािर् एवं आयोजना सञ् चालन िना आवश्यक सर्न्वय िने ।  

(ि) वाक्रषाक योजना तजुार्ा प्रक्रियार्ा यवुाको सहभानिताका लानि सर्न्वय िने । 

(घ) योजनाचिर्ा यवुाको सहभानिता अनभवकृ्रद्ध िना वडा यवुा क्लब, …….पानलका स्तरीय यवुा सञ् जाल, 

पानलका यवुा पररषद् र अन्य सरोकारवालासँि ननयनर्त सर्न्वय र सहकाया िने । 

(ङ) यवुाको प्रनतनननधत्वको सर्ीिाका साथै कायािर्हरूको अनिुर्न तथा सपुरीवेिण िने। 

(च) यवुाले सञ् चालन िरेका आयोजना वा क्रियाकलापसभबन्धी अनभलेखलाई दरुुस्त राख ने । 

(छ) यवुाका िेत्रर्ा कार् िने यवुा, सङ् घसंस्था, ननजीिेत्र लिायत अन्य सनर्नत तथा क्रवभािसँि 
सर्न्वय िरी यवुाका क्रवषयलाई रू्लप्रवाहीकरण िने । 

(ज) यवुाको िर्ता अनभवकृ्रद्ध तथा स्वंयसेवाका िेत्रहरूको पक्रहचान िरी आवश्यक कायािर्का लानि 
कायापानलकालाई नसफाररस िने ।  

(झ) नबद्यालयस्तररै् यवुा क्लब िठन र उनीहरूको सहभानितालाई अनभवकृ्रद्ध िरी सवल यवुा र 
सिर् नािररक बनाउन भनूर्का ननवााह िने ।  

(ञ) स्थानीय तहले तोकेका यवुा सर्न्वयसभबन्धी अन्य काया िने ।  

(२)  उपदफा (१) र्ा तोक्रकएको कार् कताव्य र अनधकारका अनतररि स्थानीय तहले यवुा पररचालनको 
आवश्यकता देखेर्ा यवुा सर्न्वय सनर्नतसँिको परार्शार्ा कायापानलकाबाट ननणाय िराई थप स्जभरे्वारी 
तोक्न बाधा परु् याएको र्ानननेछैन ।  

१८. सनर्नतको बैठकसभबन्धी व्यवस्था:  (१) सनर्नतको बैठक सार्ान्यतया दईु र्क्रहनार्ा एक पटक बस्न े
छ, आवश्यकता अनसुार थप बैठक बस्न सक्रकनेछ ।  
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(२) बैठकर्ा कस्भतर्ा एकाउन्न प्रनतशत सदस्य उपस्स्थत भएर्ा िणपरुक संखया पिेुको र्ाननने छ 
। बहरु्तको ननणायलाई बैठकको ननणाय र्ानननेछ ।  

(३) बैठकको अध्यिता सनर्नतको संयोजकले िनेछ । संयोजकको अनपुस्स्थनतर्ा उपस्स्थत र्ध्ये 
जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यिता िनेछ ।  

(४) बैठकसभबन्धी अन्य कायाक्रवनध सनर्नत आफैले ननधाारण िना सक्नेछ ।  

१९. सनर्नतका पदानधकारी एवं सदस्यको आचारसंक्रहता सभबन्धी व्यवस्थााः यवुा सर्न्वय सनर्नतका 
पदानधकारी तथा सदस्यले सनर्नतका ननणाय र कार् कारबाहीलाई पारदशी र क्रवश्वानसलो बनाउन सनर्नतको 
आचारसंक्रहता बनाई लािू िनुापनेछ।  

पररच्छेद – ५ 

सर्न्वय तथा सहकाया सभबन्धी व्यवस्था 

२०. स्थानीय योजना प्रक्रियार्ा यवुा सहभानिता: (१) देहाय बर्ोस्जर्का व्यस्ि तथा संस्थालाई स्थानीय 
योजना प्रक्रियार्ा यवुा सहभानितासभबन्धी सरोकारवालाको रूपर्ा पक्रहचान िररनेछाः  

 (क) स्थानीय तहको स्शिा, यवुा र खेलकुद शाखा, 

 (ख) स्थानीय स्तरका क्रवनभन्न राजनीनतक दल र भात ृसङ् िठन,  

 (ि) स्थानीय स्तरर्ा कार् िने क्रवनभन्न राक्रिय र अन्तरााक्रिय िैरसरकारी संस्था तथा क्रवकास साझेदार,  

 (घ) सञ् चार र्ाध्यर्, 

 (ङ) क्रवनभन्न पेशा व्यवसायर्ा संलग्न यवुा उद्यर्ी, अनसुन्धानकताा, क्रवद्वत विा,  

(च) स्थानीय व्यवस्थापन सनर्नत, क्रवद्यालय व्यवस्थापन सनर्नत,  बजार व्यवस्थापन सनर्नत, 

फोहोर व्यवस्थापन सनर्नत, वातावरण, टोल क्रवकास संस्था/सनर्नत, उपभोिा सनर्नत, र्क्रहला/आर्ा 
सरू्ह, सहकारी र धानर्ाक सर्दुाय जस्ता क्रवनभन्न क्रवषयित सरू्ह, 

 (छ) यवुा सरू्ह । 

२१. स्थानीय योजना प्रक्रियार्ा यवुा सहभानितासभबन्धी सरोकारवालाको भनूर्का:  

(१) स्थानीय तहको भनूर्का  
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(क) स्थानीय तहको नीनत ननर्ााण प्रक्रियार्ा यवुाको अथापूणा सहभानिता सनुनस्ित िने ।  

(ख) स्थानीय तहस्तरर्ा यवुा पररषद्, स्थानीय तह स्तरीय यवुा सञ् जाल िठन िने र प्रत्येक वडार्ा 
वडा यवुा क्लब िठन िरी यवुाका लानि नेततृ्व क्रवकास र स्वंय सेवाका अवसर सजृना िने ।  

(ि) स्शिा, यवुा र खेलकुद शाखाले क्रवभािका कायासँि सर्ाक्रहत िदै थप कायािर्का लानि प्रत्येक 
आनथाक वषार्ा आन्तररक, बाह्य र सशता बजेटका लानि पहलकदर्ी नलने।  

(घ) योजना प्रक्रियार्ा यवुाको सहभानिता, सहकाया र नेततृ्व क्रवकास िने ।   

(ङ) नर्नुा यवुारै्त्री पानलकाका रूपर्ा स्थाक्रपत हनु आवश्यता अनसुार राक्रिय यवुा पररषद्सँि 
सर्न्वय िने ।  

 (२) क्रवकास साझेदारहरुको भनूर्का 

(क) अन्तरााक्रिय िैरसरकारी िेत्र, अन्तरदेशीय ननकाय, संयिु रािसङ् घ जस्ता क्रवकास साझेदारले 
यवुाको नेततृ्व क्रवकास हनुे कायािर्र्ा लिानी िने । 

(ख) कायापानलकासँिको सर्न्वय र सहकायार्ा कायािर् तय िने ।  

(ि) कायापानलकाले प्राथनर्कीकरण िरेका यवुाका िेत्रका कायािर्लाई आधार बनाई कायािर् 
संचालन कायायोजना बनाउने। 

(३) ननजी िते्रको भनूर्का 

(क) ननजी िेत्रले सार्ास्जक उत्तरदाक्रयत्व अन्तिात यवुा लस्ित कायािर् सञ् चालन िने । 

(ख) ननजी िेत्रको नेततृ्वर्ा हनुे कायािर्र्ा यवुाको सहयोि नलने र यवुाविालाई उत्प्ररेरत िने ।  

 (४) सार्ास्जक सङ् घ संस्थाहरुको भनूर्का  

(क) सार्ास्जक सङ् घसंस्थाका सञ् जालर्ा यवुाको नेततृ्व र र्दु्दालाई प्राथनर्कता ठदने ।  

(ख) यवुार्ा सदाचार प्रवद्धान िने, नेततृ्व क्रवकास िने खालका कायािर् तय िने । 

(ि) यवुाको नेततृ्व क्रवकासका लानि उनीहरको नसप तथा िर्ता अनभवकृ्रद्ध हनुे कायािर् लािू िने 
।  

(घ) स्थानीय तहसँिको सर्न्वयर्ा यवुा लस्ित कायािर् कायाान्वयन िने ।   
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(५) सञ् चार िते्रको भनूर्का 

(क) यवुाको सहभानिताका क्रवषयर्ा सञ् चार र्ाध्यर्र्ा प्राथनर्कताका साथ उठाउने ।  

(ख) यवुाले िरेका सकारात्र्क कायाको प्रसार प्रसार िने । 

(ि) यवुालाई नैनतक स्शिा हनुे खालका कायािर्को प्रकाशन तथा प्रसारणर्ा जोड ठदने ।  

(घ) यवुाको नेततृ्वर्ा भएका सफलतालाई प्राथनर्कता ठदने ।  

२२. सर्न्वय र सहकाया: (१) यवुाको सहभानिता अनभवकृ्रद्धका लानि संघस्तरर्ा यवुा तथा खेलकुद 
र्न्त्रालय, राक्रिय योजना आयोि र क्रवनभन्न क्रवषयित र्न्त्रालय, राक्रिय यवुा पररषद् र र्ातहतका सनर्नत, 
प्रदेश सरकार यवुा र्ानर्ला र्न्त्रालय,  प्रदेश नीनत तथा योजना आयोि र अन्य क्रवषयित र्न्त्रालयबाट 
हनुे यवुासभबन्धी सङ् घ तथा प्रदेशका नीनत तथा कायािर् र बजेटका लानि उस्चत सर्न्वय र सहकाया 
िररनेछ ।  

(२) योजना ननर्ााण प्रक्रियार्ा यवुा सहभानिता सनुनस्श् चत िना स्थानीय तहबाट यवुाको क्रवकासका 
लानि िररएका प्रयासर्ा साझेदारी बढाई स्थानीय तहर्ा यवुा संयन्त्रको क्रवकास िररनेछ।  

(३) यवुाको सर्ग्र क्रवकास िरी नेततृ्व स्थाक्रपत िना र स्वंयसेवाका अवसर सजृना िना क्रवनभन्न यवुा 
सङ् घ सङ् िठन, राक्रिय तथा अन्तरााक्रिय िैरसरकारी संस्था, सहकारी, ननजी िेत्र र क्रवकास साझेदारबाट 
साझारूपर्ा क्रवनभन्न कायािर् सञ् चालन िररनेछ । 

  (४) यवुा क्रवकासर्ा कायारत सङ् घ संस्था, सञ् जाल, यवुा क्लब, रेडिस, स्काउट, ननजी िेत्रका यवुा, 
उद्यर्ी संस्थाको साझेदारीर्ा सहकाया िरी यो कायाक्रवनध कायाान्वयन िना क्रवशषे कायािर् सञ् चालन िररनेछ 
।  

पररच्छेद – ६ 

क्रवक्रवध 

२३. सहयोि िनुापनेाः यस कायाक्रवनध बर्ोस्जर् यवुा सहभानिता बढाउनको लानि आवश्यक सहयोि िनुा 
सभबनधत सबैको कताव्य हनुेछ ।  

२४. व्याखया िने अनधकाराः यस कायाक्रवनधर्ा भएका कुनै पनन व्यवस्था अस्पष्ट भएर्ा सोको अस्न्तर् व्याखया 
कायापानलकाले िनेछ ।  
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२५. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नाेः यो कायाक्रवनध कायाान्वयनको िर्र्ा कुनै बाधा अड्चन आएर्ा स्थानीय 
तहको कायापानलकाले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।   

२६. संशोधन िना सक्नाेः कायापानलकाले आवश्यकता अनसुार कायाक्रवनधर्ा संशोधन िना सक्नेछ । 
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अनसुचुी – १ 

( दफा ३ को उपदफा १ सँि सभबस्न्धत ) 
 

यवुाको तथ्याङ् क अनभलेखीकरण र अद्यावनधक िने फारार्को ढाचँा 

पररचयात्र्क खण्ड 

नार् थराः 

स्थानीय तहको नार्:                                        वडा न.: 

घरर्लुीको पूरा नार् :                                                                        
जातजानत:                                             पररवार संखया :                                                                                    
र्क्रहलााः                                                 परुुष :                                                                                                      
अन्य:                                                  अपाङ् िता भए अपाङ् िताको 
क्रकनसर्: 

व्यस्िित खण्ड 

१६ देस्ख ४० वषाको उरे्र सरू्हका लानि 

१) उरे्राः                                 २) नलङ्ग: र्÷प÷ु अ 

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

५) शैस्िक अवस्था:                           ६) पेशा व्यवसायाः 

७) आबद्धता :  

शैस्िक अवस्था 

शैस्िक संस्थार्ा पढ्न लेख न िएको        कक्रहल्यै क्रवद्यालय÷क्रवश्वक्रवद्यालय निएको                            
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हाल पढ्न लेख न िइरहेको  क्रवद्यालय÷क्रवश्वक्रवद्यालय : 

 

शैस्िक स्तर 

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

च) क्रवद्यावाररनध                  

अध्ययन िरेको िेत्र 

र्ानक्रवकी तथा सार्ास्जक स्शिा                               व्यवस्थापन    

स्शिा                                                                               
क्रवज्ञान तथा प्रक्रवनध                                  

स्वास्थ्य÷स्चक्रकत्साशास्त्र                             इस्न्जननयररङ  

काननु                                         कृक्रष  

वन                                                                    
पशकु्रवज्ञान÷पशसु्चक्रकत्सा र र्त्स्यपालन  

कभ्यटुर÷सूचना क्रवज्ञान            अन्य                             थाहा छैन 
   

 

पेशा ÷व्यवसाय 

घरेल ु         उद्योि           व्यापार       सेवा                       कृक्रष  
                       वैदेस्शक रोजिार      पूणा रोजिार               

अधारोजिार                  पूणा बेरोजिार  
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सीप÷तानलर्ाः                   सीप वा तानलर् प्राप्त ननकायाः        

 र्ानसक आभदानीाः                वाक्रषाक आभदानीाः                  

सभपस्त्तको क्रववरणाः   
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अपाङ्गताको अवस्था 

(१) अपाङ्गता  भएको               (२)  अपाङ्गता  नभएको 

अपाङ् िता भएको भए अपाङ् िताको क्रकनसर् 

क) शारीररक अपाङ्गता             ख) बक्रहरा         ि) ससु्तश्रवण  

घ) पूणा दृक्रष्टनबक्रहन         ङ) न्यून दृक्रष्टयिु       च) स्वर तथा बोलाइसभबन्धी  

छ) श्रवण दृक्रष्टनबक्रहन                    ज) अनवंुशीय रिश्राव (हेर्ोफेनलया)     

झ) अक्रटजर्                                                ञ) बौक्रद्धक 
अपाङ्गता            

ट) र्नोसार्ास्जक अपाङ्गता           ठ) बहअुपाङ्गता   

क्रवज्ञताको िेत्र :  

रुस्चको िेत्र :      
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अनसुचुी – २ 

(दफा ३ को उपदफा ३ सँि सभबस्न्धत ) 
इच्छुक यवुालाई क्रवज्ञता वा अनभुवको प्राथनर्कताका आधारर्ा रुस्चअनरुूप संलग्न हनु ेफारार्को ढाचँा 

 

 

 

श्री................................ 

गंगादेव गाउँपानलकाको कायाालय                 
            नर्नताः........................  

 

क्रवषयाः स्वंयसेवकका रूपर्ा सहभािी हनु पाऊँ ।  

र्होदय, 

र् क्रवित .... वषादेस्ख ................... क्रवषयर्ा कार् िदै आइरहेको छु । यस ……िाउँ/निरपानलकार्ा 
सोही बर्ोस्जर्का योजना र कायािर्को सरुुवात िररएकाले रे्रो शैस्िक योग्यता, कायाअनभुवका आधारर्ा  
........................... कायाका लानि स्वयर्  सेवा िना इच्छुक रहेकाले यो ननवेदन पेश िरेको छु ।  

१. नार् थराः  

२. ठेिाना :  

(क) स्थायी ठेिाना, ………िाउँ/निरपानलका ................................. वडा नं.: .........  टोल ........ 

(ख) अस्थायी ठेिाना, …….िाउँ/निरपानलका ...................... वडा न.: ........ टोल .................... 

   सभपका  नभवर ........................   इरे्ल ........................................................... 

३. नलङ्ग .............................. 

४. जन्र् नर्नत (क्रविर् सभवत): .............................. 

५. उरे्र : 

६. वैवाक्रहक स्स्थनत : क्रववाक्रहत/अक्रववाक्रहत :  

हालसालै स्खचेको पासपोटा 
साइजको फोटो 
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७. क्रववाक्रहत भए पनत ÷पत्नीको नार् : 

८. धर्ा :  

९. नेपाली नािररकताको प्रर्ाणपत्रको नभबर, जारी भएको नर्नत र स्जल्ला :  

१०. बाबकुो नार् : 

११. आर्ाको नार् :  

१२. शैस्िक योग्यता : 

१३. अपाङ्गता भएर्ा सोको क्रववरण : 

१४. सेवा िना चाहेको िेत्र क्रवज्ञता र रुस्चको क्रवषय : 

१५. सेवा िना चाहेको सर्यावनध : 

 सभबस्न्धत क्रवषयर्ा कुनै तानलर् नलएको भए : १.  

                २.  

                 ३.  

 सेवा िना चाहेको क्रवषयको अनभुव भएर्ा 

...............देस्ख ......................सभर् ...........................पद.........................कायाालय ।   

...............देस्ख ......................सभर् ...........................पद.........................कायाालय ।  

...............देस्ख ......................सभर् ...........................पद.........................कायाालय । 

(यो ननवेदनसँिै नािररकताको प्रनतनलपी, शैस्िक प्रर्ाणपत्रको प्रनतनलपी र तानलर् नलएको भए सोको 
प्रर्ाणपत्रको प्रनतनलपी र अनभुवको प्रर्ाणपत्र सरे्त पेश िनुापनेछ ।) 

आवेदकको नार्, थर : 
                                                        दस्तखत : 
                                                          नर्नत :   

 

अनसूुची – ३ 
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(दफा ९ को उपदफा १ र दफा १७ को उपदफा १ को (ज) सँि सभबस्न्धत) 
यवुाको नतेतृ्व क्रवकास र स्वंयसेवाका िेत्र 

 

१. नेततृ्व क्रवकासका िेत्र  

(१) यवुाको िर्ता क्रवकास  

यो कायाक्रवनधले सावाजननक नीनत ननर्ााण, योजना ननर्ााण, ननणाय प्रक्रिया, कायाान्वयन र अनिुर्नर्ा यवुा 
सहभानिता बढाउने र यवुाको नेततृ्वर्ा सार्ास्जक, आनथाक रूपान्तरण र वातावरणीय सर्स्या सर्ाधान िरी 
राि ननर्ााणर्ा यवुा स्वंयसेवालाईा आर् संस्कृनतका रूपर्ा क्रवकास िना र यवुालाई योजना ननर्ााण प्रक्रियाको 
नेततृ्वर्ा परु् याउन ननभन िेत्रर्ा यवुाको िर्ता क्रवकास िना आवश्यक छ ।  

(क) यवुा नेततृ्व क्रवकासका लानि यवुाको रुची, ज्ञान, नसप र धारणाको आधारर्ा रािननर्ााणर्ा संलग्न 
हनु उत्प्ररेणा जिाई कार् िने अवसर सजृना िने ।  

(ख) यवुा क्रवकास तथा तानलर्, आपसी छलफल, िोष्ठी, अध्ययन, अनसुन्धान, नेततृ्व तानलर् र िर्ता 
अनभवकृ्रद्ध, सांस्कृनतक आदान-प्रदान र सहकायाको संस्कृनत बनाउन स्थानीय तहर्ा यवुा क्रवकास 
स्रोत केन्र ननर्ााण िने ।   

(ि) यवुा, नािररक सङ् घ संस्था, सञ् जाल, उद्यर्शील यवुा, लिायत क्रवशेष प्राथनर्कता सरू्हका क्रवनभन्न 
प्रनतभावान यवुा छनौट िरी नेततृ्व क्रवकासका लानि क्रवस्शक्रष्टकृत तानलर् सञ् चालन िने ।  

(घ) यवुा नेततृ्व प्रनतष्ठान स्थापना िरी ननयनर्तरूपर्ा यवुाको नेततृ्व िने जनशस्ि तयार िने। 

(ङ) यवुाको नेततृ्व क्रवकास र िर्ता अनभवकृ्रद्धका लानि प्रादेस्शक, संघीय, अन्तरदेशीय, दस्िण एस्शयाली 
र अन्तरााक्रिय तानलर्, िोष्ठी तथा यवुा लस्ित कायािर् र स्शक्रवरर्ा यवुालाईा सहभािी िराउने । 

(च) यवुा प्रनतभाको खोजी िरी प्रोत्साहन िने तथा ननजको क्रवकास िना र्द्दत परु् याउने । 

(२) नवप्रवतान, सीप क्रवकास र उद्यर्शीलता प्रवद्धान  

(क) यवुाका नवीनतर् क्रवचारलाई संकलन र रू्ल्याङ्कन िरी उत्कृष्ट क्रवचारलाई इन्क्यवेुट िने । 

(ख) यवुालाईा सहकारी जस्ता क्रवनभन्न सार्ास्जक आनथाक सरू्हर्ा आबद्ध िराई उत्पादनका िेत्रर्ा 
सररक िराउने र अिवुा उद्यर्ी यवुा उत्पादन िने । 
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(ि) यवुाको नसपलाई रोजिारी र बजारसँि जोड्ने । उद्यर्शीलता प्रवद्धानर्ा भइरहेका कायािर्र्ा 
सरकारी आनथाक सहायता, प्रक्रवनधको उपलब्धता र सहनुलयतपूणा कजाा सहयोि जस्ता क्रवषयर्ा क्रवत्तीय 
संस्था र यवुा बीचर्ा सहजीकरण िने ।  

(घ)  यवुा सूचना केन्रको िर्ता अनभवकृ्रद्ध िरी सोर्ाफा त  यवुा रोजिार कायािर्लाई सर्न्वयात्र्क 
तररकाले वडातहसभर् क्रवस्तार िने । 

(ङ) क्रवदेशर्ा रहेका प्रनतभावान यवुाको नसप, िर्ता र प्रनतभालाईा प्रोत्साहन र सभर्ान िदै स्वदेशको 
क्रहतर्ा सदपुयोि िने ।   

(३) यवुा क्लब र सञ् जाल िठन तथा पररचालन  

(क) छररएर रहेका यवुालाई सङ् िठठत िने । प्रत्येक वडार्ा वडास्तरीय यवुा क्लब िठन िने र सबै 
िेत्रका यवुा र वडा यवुा क्लबबाट प्रनतनननधत्व हनुे िरी यवुा सञ् जाल ननर्ााण िरी यवुा संस्था 
तथा सञ् जालसँि सहकाया िने ।  

(ख) बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्स्थत बसोबासलाईा व्यवस्थापन िना र सबै प्रकारका जोस्खर्बाट 
सरुस्ित रहन यवुा सरू्हलाईा जािरुक िराउने ।  

(ि) यवुा ननरिरता उन्रू्लन, वातावरण संरिण, ग्रार्ीण स्वास्थ्य स्वंयसेवा, नसप क्रवकास र उद्यर्शीलताका 
लानि यवुा सञ् जाललाईा सहयोि उपलब्ध िराई पररचालन िने ।  

(घ) सावाजननक सेवा प्रवाह, नीनतननर्ााण, क्रवकास व्यवस्थापन, सार्ास्जक, आनथाक रूपान्तरणर्ा यवुा 
सहभानिता सनुनस्ित िरी र्हत्वपूणा स्जभरे्वारी प्रदान िने ।  

(ङ) प्रादेस्शक, राक्रिय, अन्तरााक्रिय सेवा र अवसरर्ा यवुाको सहभानिता सनुनस्ित िने ।  

(च) र्क्रहला, दनलत, र्धेशी, र्सु्स्लर्, अपाङ्ग, आठदवासी जनजानत, क्रपछनडएको िेत्रका, अल्पसङ्खयक, लैक्रङ्गक 
तथा यौननक अल्पसङ्खयक यवुाको सर्ावेस्शता र्हत्वपूणा स्थानर्ा सनुनस्ित भए नभएको थाहा 
पाउन सर्ावेशीता परीिण कायािर् सञ् चालन िने । 

(४) यवुा हक अनधकारको सनुनस्श् चतता  (क) सार्ास्जक र नािररक अनधकार र दाक्रयत्वसभबन्धी चेतना 
अनभवकृ्रद्ध िना यवुा लस्ित कायािर् सञ् चालन िने । 

(ख) क्रवद्यालय, क्रवश्वक्रवद्यालय र यवुा क्लबर्ाफा त यवुा नेततृ्व, यवुाको नीनत ननर्ााण तहर्ा नेततृ्वको 
र्हत्व, यवुा सर्ावेशी अनधकार, यौन तथा प्रजनन  स्वास्थ्य अनधकार, िणुस्तरीय स्शिा तथा रोजिारको 
अनधकार, यवुाको भनूर्का तथा प्राकृनतक स्रोत साधनर्ानथको अनधकार, यवुाको खाद्य अनधकार, 
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यवुाको आनथाक, राजनीनतक, सार्ास्जक तथा सांस्कृनतक अनधकार तथा वातावरणीय अनधकारका 
नबषयर्ा सचेतना कायािर्हरू सञ् चालन िने । 

(ि) स्जभरे्वार यवुा नािररक तयार िरी लोकतन्त्र, र्ानवअनधकार र सशुासन प्रवद्धान िना यवुाको 
सर्ाज, पररवार, वातावरण र सर्ग्र रािप्रनतको दाक्रयत्वसँि सभबस्न्धत उत्प्ररेणारू्लक कायािर् 
सञ् चालन िने ।  

(५) यवुा सहकाया   

(क) र्ानव अनधकार, लोकतन्त्र, सशुासन, वातावरण संरिण, यवुा क्रवकास र अनधकारका लानि 
अन्तरााक्रिय सङ् घ संस्था, िैरआवासीय नेपाली यवुा, दातनृनकाय तथा क्रवनभन्न प्रदेश तथा देशका यवुानबच 
सहकाया बढाउने ।अन्य स्थानीय तहसँि यवुा भनिनी र नर्तेरी कायािर् सञ् चालन िने ।  

(ख) सार्ास्जक सांस्कृनतक सस्भर्लनका लानि क्रवक्रवध जानत, धर्ा, सभप्रदाय, नलङ्ग, िेत्रका यवुाबीच सह-
अस्स्तत्व, सहकाया र सद् भाव क्रवकास िना अन्तर सांस्कृनतक यवुा सभरे्लन, र्होत्सव िने ।  

(ि) परुानो पसु्ताको अनभुव र नयाँ पसु्ताको उजााको सनर्श्रण िरी दवैु पसु्ताबीचर्ा सहकाया (Inter-
generational partnership) िरी सर्कृ्रद्धका लानि पसु्तान्तरण, सकरात्र्क अनभुवको हस्तान्तरण र 
रूपान्तरण कायािर् सञ् चालन िने।  

(६) आर्सञ् चार र यवुा 

(क) स्थानीय, प्रादेस्शक, राक्रिय, अन्तरााक्रिय ज्ञान, अवसर तथा प्रक्रवनधका क्रवषयर्ा यवुालाईा ससूुस्चत िराउन 
एवं सार्ास्जक, क्रवकृनत र क्रवसंिनत, क्रहंसा, अपराध, बेचनबखन तथा दवु्यासनका क्रवषयर्ा यवुालाईा सचेत 
िराउन रेनडयो तथा टेनलनभजन कायािर् सञ् चालन िने, बलेुक्रटन, खबरपनत्रका प्रकाशन िने ।  

(ख) सूचना सभप्रषेणका लानि यवुाको नेततृ्वर्ा स्थानीय सूचना केन्रबाट सेवा प्रवाह िनुाका साथै छुटै्ट 
अनलाइन खबरपनत्रका, वेबसाइ सञ् चालन िने । 

(७) सार्ास्जक सर्ावेस्शता 

(क) स्थानीय तहले संचालन िने कायािर्र्ा अपाङ्गता भएका यवुा, जोस्खर्र्ा रहेका यवुा, द्वन्द्व प्रभाक्रवत 
यवुा, अल्पसंखयक र सीर्ान्तकृत यवुा, दनलत र्सु्स्लर् सर्दुाय र क्रपछनडएको िेत्रका यवुा जस्ता 
लस्ित सरू्हका यवुाको सहभानिता सनुनस्ित िने ।   
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(ख) यवुानभत्रको सार्ास्जक सर्ावेस्शता अनभवकृ्रद्धका लानि स्थानीय भाषार्ा सूचना प्रकाशन, बे्रलनलपी, 
दोभाषकेो व्यवस्था, अपाङ्गरै्त्री सार्ास्जक संरचना, लैक्रङ्गक संवेदनशील भाषा र संरचनाको व्यवस्था 
िने।  

(ि) प्राथनर्कता र क्रवशेष प्राथनर्कतार्ा रहेका यवुाको सशिीकरण र अनभर्खुीकरण, आवश्यकता 
अनसुारको नसपरू्लक र व्यावसाक्रयक स्शिा, स्वास्थ उपचार सेवा र रोजिारी लिायतका क्रवषयर्ा 
क्रवशेष ध्यान ठदने ।  

२. यवुा स्वंयसेवाका िेत्र 

(१) र्ानवीय कायार्ा यवुा स्वंयसेवा   

(क) शैस्िक बेरोजिार यवुालाई लस्ित िरी क्रवनभन्न िेत्रर्ा स्वंयसेवक पररचालन िने र यसलाईा वकृ्रद्ध 
िदै लैजाने । यस्ता स्वंयसेवक, स्शिा, सार्ास्जक चेतना, ग्रार्ीण स्वास्थ्य, वातावरण, सूचना केन्र, 

कृक्रष तथा सेवा िेत्रहरूर्ा पररचालन िने ।  

(ख) रिदान, सरसफाइ जस्ता स्वयर्  सेवी कायािर्हरू आयोजना िने । यस्ता कायािर् यवुा क्लबहरू 
र्ाफा त अस्घ बढाउने ।  

(ि) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राक्रिय स्वयर्  सेवा दल, नेपाल स्काउट, नेपाल रेडिस 
सोसाइटी, क्रवद्याथी, राजनीनतक सङ् िठन, क्लब तथा यवुा सङ् घ जस्ता संघ संस्थाको सर्न्वयर्ा 
आपतकालीन स्वंयसेवा प्रस्शिण ठदने तथा पररचयपत्र प्रदान िरी सर्ाजसेवाका क्रवनभन्न िेत्र जस्तै 
भकूभप र प्राकृनतक क्रवपस्त्त, र्हार्ारी, दघुाटना, खाद्य संकट र भोकर्री, डढेलो, द्वन्द्व तथा बाढीपक्रहरो 
जस्ता क्रवपत्तहरूर्ा पररचालन िने । 

(२) वन तथा वातावरण संरिण र पयाटन प्रवद्धानर्ा यवुा संलग्नता 

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

(ख) हैनसयत नबग्रकेा वन, उपयोिक्रहन खाली जग्िा रहेको वन िेत्र, सडक, बाटो र खोलाका क्रकनार, 

क्रवद्यालय र सावाजननक स्थलर्ा विृारोपण तथा वन संरिणर्ा यवुा पररचालन िने ।  

(ि) पयाटन क्रवकासका लानि होर्स्टे, नयाँ पदयात्रा िन्तव्य र साहनसक पयाटनको सभभावनाको खोजी, 
सांस्कृनतक सभपदा संरिण, नयाँ पयाटकीय स्थलको प्रवद्धान िना यवुाको नेततृ्व र सहभानितार्ा 
क्रवनभन्न र्होत्सव र कायािर् आयोजना िने ।  
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(३) स्वंयसेवालाई क्रवकासको आधारशीलाको रूपर्ा स्थाक्रपत िने   

(क) स्वंयसेवा िरेका यवुालाईा रोजिारीका अवसर, ननवााह भत्ता, पदोन्ननत र अन्य सेवाका लानि 
सकारात्र्क रू्ल्याङ् कन िने । यवुा स्वंयसेवक सरू्ह िठन िरी क्रवपत  तथा आपतकालीन 
अवस्थार्ा पररचालन िना यवुा स्वंयसेवक तयार िने । स्वंयसेवाको अनभुव भएका यवुालाई क्रवशषे 
प्राथनर्कतार्ा राख ने ।  

(ख) प्रत्येक वषा नडसेभबर पाँच र्ा र्नाइने अन्तरााक्रिय स्वंयसेवक ठदवसका अवसरर्ा क्रवनभन्न िेत्रर्ा 
स्वंयसेवा िनेहरू र्ध्येबाट फरक क्रवधाका कभतीर्ा पाँच जना स्वंयसेवकलाईा प्रत्येक वषा सभर्ान 
िने ।  

३. सार्ास्जक क्रवकृनत क्रवसङ्गनत क्रवरुद्ध यवुा अनभयान 

(१) क्रवद्यर्ान र्क्रहला क्रहंसा, जातीय क्रवभेद तथा छुवाछूत, बोक्सी, छाउपडी, दाइजो प्रथा, बाल क्रववाह, 

बहकु्रववाह जस्ता सार्ास्जक क्रवकृनत क्रवसङ्गनत क्रवरुद्ध अनभयान सञ् चालन िना स्थानीय यवुा क्लब, 

यवुा सञ् जाल तथा यवुा सस्भर्नलत ननजी िेत्रलाईा उत्प्ररेरत र प्रोत्साक्रहत िने ।  

(२) लािूपदाथा दवु्यासनी, कुलत, एचआईभी संिर्ण, आप्रवासन, र्नोसार्ास्जक सर्स्या लिायतका 
क्रवषयर्ा अिवुा भई सचेतना कायािर् सञ् चालन िने ।  

(३) साइबर िाइर् तथा आधनुनक प्रक्रवनधको दरुुपयोिसभबन्धी सचेतना अनभयान सञ् चालन िने ।   

(४) र्क्रहला क्रहंसा, र्ानव बेचनबखन, लािपुदाथा ओसार पसार तथा क्रवनभन्न सार्ास्जक क्रवकृनत ननयन्त्रण 
िना प्रहरी तथा यवुाको सार्दुाक्रयक प्रहरी सेल स्थापना िरी पररचालन िने ।  

(५) छोरी-बहुारी बचाऔ,ँ पढाऔ,ँ बानलका स्शिा, बानलका नबर्ा जस्ता अनभयानरू्लक कायािर् यवुाको 
नेततृ्वर्ा सञ् चालन िने ।     

(६) यवुा नेततृ्वका क्रवषयलाई क्रवद्यालयका पाठ्यिर्र्ा सरे्त सर्ावेश िने । नबद्यालयस्तरर्ा बालक्लब 
िठन र उनीहरूको सहभानितालाई अनभवकृ्रद्ध िरी सवल यवुा र सिर् नािररक बनाउन भनूर्का 
ननवााह िने ।  

आज्ञाले, 

शालिकराम बस्नेत 

नन. प्रमुख प्रशासककय अधिकृत 

 


