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स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी काययववगध, २०७८ 

                                                                                                                              स्वीकृत ममतत २०७८/१०/२६  

                                                                                                                           प्रमाणित ममतत: २०७८/११/०२ 
                                                                                                                                 

प्रस्तावनााः 

स्थानीर् तहको र्ोजना ननमायण प्रक्रिर्ामा विकासकको आधारशीिाको रूपमा रहेका र्ुिाको अथयपूणय 
सहभागगता बढाउने उद्देचर्िे स्थानीर् तहको आिचर्कता र प्राथलमकताको आधारमा र्ुिासँगको 
सहकार्यिाई व्र्िश्स्थत र प्रभािकारी बनाउन िान्छननर् भएकोिे,   

स्थानीर् सरकार सञ् िािन ऐन, २०७४को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोश्जम टीकापुर नगरपालिकािे 
र्ो कार्यविगध बनाई जारी गरेको छ ।  

 

परिच्छेद –१ 

प्रािम्म्भक 

 

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) र्स कार्यविगधको नाम "स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा 
सहभागितासम्बन्धी काययववगध २०७८" रहेको छ ।  

 (२) र्ो कार्यविगध कार्यपालिकाबाट स्िीकृत भएको लमनतबाट िागू हुनेछ । 

२. परिभाषााः 

विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यविगधमा,– 

(क) "उपप्रमुख" भन्नािे स्थानीर् तहका उपप्रमुख सम्झनुपदयछ ।  

(ख) "प्रमुख" भन्नािे स्थानीर् तहका प्रमुख सम्झनुपदयछ ।  

(ग) "प्राथलमकता समूहका र्ुिा' भन्नािे भौगोलिक, सामाश्जक-साांस्कृनतक, आगथयक, मानविर् 
तथा राजनीनतक रुपमा वपछडिएको समूदार्मा रहेका र्ुिाहरुिाई सम्झनुपछय ।   

(घ)"स्थानीर्तह" भन्नािे नगरपालिकािाई सम्झनुपदयछ ।  

(ङ) "र्ुिा" भन्नािे १६ देखख ४० िषय सम्मका नागररकिाई सम्झनुपदयछ। 
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(ि) "र्ुिाको अथयपूणय सहभागगता' भन्नािे र्ोजना प्रक्रिर्ामा र्ुिाको सहभागगता िक्षित समूह, 

साझेदार र नेततृ्िको रूपमा हुने सम्झनुपदयछ ।  

(छ)"र्ुिा समािेशी सहभागगता" भन्नािे स्थानीर् तहको र्ुिा समन्िर् सलमनत गठन, 

सहभागीसदस्र्को िर्न र मनोनर्नमा समािशेी लसद्धान्तको आधारमा कम्तीमा पिास 
प्रनतशत र्ुिा महहिाको प्रनतननगधत्ि सम्झनुपदयछ ।  

(ज) "र्ुिासमूह" भन्नािे र्ुिाका िते्रमा सक्रिर् र्ुिा क्िब, र्िुा सामाश्जक सङ् घ सांस्था, स्काउट, 

र्ुिा तथा विद्र्ाथी सङ् गठन र उद्र्मी र्ुिा, स्िर्म   सेिक जस्ता सङ् गहठत र्ुिाको समूह 
भन्ने सम्झनुपदयछ ।  

(झ) "विषर्गत सलमनत" भन्नािे स्थानीर् तहको कार्यपालिकाको कार्य विभाजन ननर्माििी 
बमोश्जम स्थानीर् तहमा गठन हुने विषर्गत सलमनत सम्झनुपदयछ । 

(ञ) "विशेष प्राथलमकताको समूहका र्ुिा" भन्नािे द्िन्द्ि पीडित, जोखखममा परेका, अपाङ्गता 
भएका, सीमान्तकृत, िोपोन्मुख, अल्पसङ््र्क, दलित, मुश्स्िम समुदार्का र वपछडिएको िेत्रका 
र्ुिा सम्झनुपदयछ । 

(ट) "सलमनत" भन्नािे दफा १४ बमोश्जमको र्ुिा समन्िर् सलमनत सम्झनुपदयछ । 

(ठ) "सरोकारिािा ननकार्" भन्नािे र्ुिाका िागग सरोकार रा् ने सरकारी ननकार्, विकास 
साझेदार, राजनीनतक दि, ननजी िेत्र, सञ् िार िेत्र, सामुदानर्क, साांस्कृनतक तथा सामाश्जक 
सङ् घसांस्था, धालमयक सङ् घसांस्था, राश्रिर् तथा अन्तरायश्रिर् गैरसरकारी सांस्था, शैक्षिक सांस्था, 
समुदार्, पररिार, आफन्त र र्ुिा समूह भन्ने सम्झनुपदयछ । 

 

परिच्छेद – २ 

युवाको अवस्था पहहचान ि सहकायय सम्बन्धी व्यवस्था 

३. युवाको तथ्याङ् क अधावगधक िने ि अमभलेखीकिि िने : (१) र्ुिाको जनसङ््र्ा, लिङ्ग, 

जातजानत, भाषा, धमय, शैक्षिक अिस्था, आगथयक अिस्था, अपाङ्गता, पेशा व्र्िसार् जस्ता विषर्मा 
तथ्र्ाङ् क रा् ने र अध्र्ािगधक गररनेछ ।  
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(२) र्ुिाको िेत्रमा सक्रिर् समूहको पहहिान गरी अलभिेख रा् ने र्ुिा क्िब, र्ुिा सामाश्जक 
सङ् घ सांस्था, स्काउट, राजनीनतक दि, उद्र्मी र्ुिा, स्िांर्सेिीजस्ता सङ्गहठत र्ुिाको समूहिाई 
सहकार्यका िागग आह्िान गररनेछ ।  

 (३) इच्छुक र्ुिािाई विज्ञता िा अनुभिको प्राथलमकताका आधारमा रुगिअनुसारको िेत्रमा 
सांिग्न गराउन रोरटर तर्ार गरी आिचर्कता अनुसार सहभागी गराइनेछ ।  

(४) सूिना प्रविगधको प्रर्ोग गरी तथ्र्ाङ् कको सांकिन, अद्र्ािगधक र अलभिेख व्र्िस्थापन 
गररनेछ ।  

 (५) स्थानीर् तह लभत्रका विलभन्न विषर्गत र्ोजना ननमायण प्रक्रिर्ा, कार्ायन्िर्न र अनगुमन 
कार्यमा र्ुिािाई सांिग्न, साझेदार र विज्ञ सल्िाहकारको रूपमा सहभागी गराइनेछ ।  

४. नीतत तनमािय तथा कायायन्वयनमा युवाको सहभागितााः (१) र्ुिाको िमता विकास गरी आधारभूत 
शश्क्तका रूपमा स्थावपत गरी सब ै तहका नीनत तथा र्ोजना ननमायण, ननणयर् एिम   कार्ायन्िर्नमा 
र्ुिाको सहभागगता गराइनेछ । 

 (२) र्ोजना छनौट र ननमायण प्रक्रिर्ामा प्रत्र्ि रूपमा र्ुिािाई सांिग्न गराउन सांस्थागत 
प्रणािीको विकास गररनेछ ।   

 (३) र्ुिािाई विलभन्न िेत्रमा स्िांर्सेिकका रुपमा सहभागग हुन अिसर प्रदान गरी नेततृ्िदार्ी 
भूलमकामा स्थावपत गनय र उदाहरणीर् र्ुिामैत्री स्थानीर् सरकारको अिधारणािाई थप प्रभािकारी 
बनाईनेछ ।  

५. युवामैत्री काययिमको तजुयमााः (१) र्ुिामैत्री कार्यिम तजुयमा, र्ुिाका सिाि र सरोकारका विषर्मा 
बहस, अन्तरक्रिर्ा र पैरिीका िागग अनुकूि िातािरण सजृना गररनेछ ।  

 (२) स्थानीर् तहको आगथयक, सामाश्जक र साांस्कृनतक विकासमा र्ुिाको ज्ञान, लसप, धारणा र 
समर्को प्रभािकारी सदपुर्ोग गने व्र्िस्था लमिाइनेछ ।  

 (३) समािेशी लसद्धान्त र सकारात्मक विभेदको माध्र्र्मबाट समाजमा पछाडि पाररएका 
महहिा र्ुिा, अपाङ्गता भएका र्ुिा, दलित र्ुिा जस्ता प्राथलमकता र विशेष प्राथलमकताका समूहका 
र्ुिाहरूिाई मूिप्रिाहीकरण गनयका िागग आिचर्क व्र्िस्था लमिाइनेछ ।  
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(४) विलभन्न उमेरसमूहका र्ुिाको अिस्था र आिचर्कता फरक हुने भएकािे र्ुिािाई दईु 
फरक उमेर समूहमा िगीकरण गरी१६–२४ िषय र २५–४० िषय गरी दईु समहूमा विभाजन गरी िक्षित 
कार्यिमहरू सञ् िािन गररनेछ । 

६. बबमभन्न संघ संस्थासँि सहकायय तथा समन्वयाः  (१) स्थानीर् तहको विकासमा र्ुिाबीिको 
सहकार्य र समन्िर्को िेत्रिाई सङ् गहठत गरी प्रभािकारी बनाइनेछ ।  

 (२) र्ुिाको बहृत्तर विकासमा कार्य गनय िाहने स्थानीर् सङ् घसांस्था, क्िब, राश्रिर् तथा 
अन्तरायश्रिर् गैरसरकारी सांस्थासँग समन्िर् गरी सरि र सहज कार्य िातािरण सजृना गररनेछ । 

 

परिच्छेद – ३ 

योजना प्रक्रियामा युवाको सहभागितासम्बन्धी व्यवस्था 

७. योजना तजुयमा प्रक्रियामा युवा सहभागितााः (१) स्थानीर् सरकार सञ् िािन ऐन, २०७४ बमोश्जम 
ििास्तरीर् आर्ोजनाकार्यिम पहहिानको तहदेखख नै हरेक िरणमा र्ुिाको सहभागगतामा गराउन े
व्र्िस्था लमिाइनेछ । 

 (२) र्ोजना छनौट प्रक्रिर्ामा हुने छिफि, प्राथलमकीकरण र ननणयर् ननमायणमा सङ् गहठत िा 
असङ् गहठत र्ुिाको अथयपूणय सहभागगता बढाउँदै िगगनेछ र आगथयक तथा प्राविगधक रूपमा सम्भाव्र् 
पररर्ोजना छनौट गनय र्ुिाको समािेशी सहभागगता सुननश्च ित गररनेछ। 

 (३) र्ोजना छनौटको अन्तरक्रिर्ामा बहृत   र्ुिा भेिाको आर्ोजना गरी र्ुिा क्िब, र्ुिा 
सञ् जाि र स्थानीर् तह र्ुिा पररषद्का प्रनतननगधको सहभागगतामा र्ुिाका सिािहरू पहहिान गने र 
र्ोजना बनाउने व्र्िस्था लमिाइनेछ ।   

 (४) र्ोजनाको प्राथलमकीकरण गदाय र्ुिाका सिािसँग प्रत्र्ि सरोकार रा् ने विषर्िाई 
सम्बोधन हुने गरी आिचर्क व्र्िस्था लमिाइनेछ ।  

 (५) र्ोजना कार्ायन्िर्नका िागग आन्तररक श्रोतको पहहिान गरी उपर्ोग गनय र्ुिािाई 
पररिािन गनय उगित प्रबन्ध गररनेछ । 

(६) र्ोजना कार्ायन्िर्नका िममा िातािरण सांरिणका िागग सिेतनामूिक कार्यमा 
र्ुिाहरुिाई पररिािन गररनेछ । 
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८. उपभोक्ता सममततको िठनमा युवाको सहभागितााः उपभोक्ता सलमनत गठन गदाय तोक्रकए 
बमोश्जमको प्रनतशतिे र्ुिाको प्रनतननगधत्ि सुननश्च ित गररनेछ । 

९. युवालाई ववशेष अवसि प्रदान िनेाः (१) र्ुिािाई सङ् गहठत र नेततृ्ि विकास गनय तथास्िांर्सिेाका 
िेत्रको पहहिान गरी विविध िेत्रमा र्ोगदान गने गरी अिसर प्रदान गनय आिचर्क व्र्िस्था 
लमिाइनेछ । 

 (२) र्ोजना छनौट गदाय स्थानीर् तह लभत्रका आगथयक, सामाश्जक, साांस्कृनतक र पर्ायिरणीर् 
विषर्मा जनिेतना अलभिदृ्गध तथा सशक्तीकरण गने कार्यमा र्ुिाको भूलमकािाई प्राथलमकता 
हदइनेछ।  

 (३) विपद, कोलभि जस्ता प्राकृनतक विपदको समर्मा टेलिफोन, इन्टरनेट िा अन्र् विद्र्ुनतर् 
माध्र्मको प्रर्ोग गरी सरोकारिािाबीि आिचर्क छिफि,अन्तरक्रिर्ा, बैठक आर्ोजना गरी आिचर्क 
सहजीकरणका िागग र्ुिाको पररिािन गररनेछ ।   

१०. वावषयक बजेट ववतनयोजनसम्बन्धी व्यवस्थााः र्ुिा िक्षित कार्यिम कार्ायन्िर्नका िागग 
छुट्टाइएको तोक्रकएका बजेट तथा तोक्रकएका कार्यिम अननिार्य रुपमासांिािन गने व्र्िस्था 
लमिाइनेछ । 

११. योजना कायायन्वयनमा युवा सहभागिता: (१) र्ोजना कार्ायन्िर्नमा साियजननक सूिना सम्प्रेषकको 
भूलमका ननिायह गने गरी र्ुिािाई महत्िपूणय साझेदारको रूपमा सक्रिर् सहभागी गराईनेछ ।  

 (२) साझेदारीमा विलभन्न विषर् तथा िेत्रगत कार्यिम सञ् िािनका िागग र्ुिािाई आह्िान 
गररनेछ । 

 (३) र्ुिासँगको साझेदारीमा सीपविकास, उद्र्मशीिता, सुशासन प्रिद्यधन, भ्ररटािार ननर्न्त्रणर 
सामाश्जक विसङ्गनत विरुद्धका अलभर्ान जस्ता कार्यिममासहकार्य गररनेछ ।  

 (४) स्थानीर् तहस्तरमा र्ुिा पररषद्, र्ुिा सञ् जाि र ििाक्िबिाई र्ोजनाको प्रक्रिर्ामा 
सांिग्न गराइने आिचर्क परृठपोषण लिईनेछ। 

१२. अनुिमन तथा सुपिीवेििमा युवाको संलग्नतााः  (१) र्ोजना कार्ायन्िर्कोकार्यकुशिता एिां 
प्रभािकाररताको अनुगमन गन े एिां साियजननक जिाफदेहहताको सुननश्चिताको िागग साियजननक 
सुनुिाइ रसामाश्जक परीिण जस्ता औजार प्रर्ोग गने गराउने कार्यमा र्ुिािाई सांिग्न गराइनेछ । 
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(२) स्थानीर् तहमा सञ् िालित विकास आर्ोजनाको अनुगमन तथा सुपरीिेिण कार्यमा र्ुिाको 
विषर्गत विज्ञता भएको आधारमा समन्िर् सलमनतको लसफाररसमा सहभागगता सुननश्चित गररनेछ । 

(३) स्थानीर् तहमा र्ुिाबाट सञ् िालित आर्ोजनाको अनुगमन तथा सुपरीिेिणमा आिचर्कताअनुसार 
आर्ोजना कार्ायन्िर्न हुने ििाको ििास्तरका अनुगमन सलमनतका प्रनतननगधिाई सहभागी गराइनेछ ।  

(४) र्ुिाका विषर्मा र र्ुिासँगको साझेदारीमा भएका कार्यिमको ननर्लमत अनुगमन, सुपरीिेिण र 
मुल्र्ाङ् कन र्ुिा समन्िर् सलमनतिे गरी कार्यपालिकामा प्रनतिेदन पेशगनेछ ।  

(५) स्थानीर् तहका र्ोजना अनुगमन तथा सुपरीिेिणमा सांिग्न उत्कृर ट र्ुिा तथा र्ुिा कार्यिमिाई 
िावषयकरूपमा पुरस्कृत गने व्र्िस्था लमिाइनेछ । 

  

परिच्छेद – ४ 

युवा समन्वय सममतत सम्बन्धी व्यवस्था 

१३. युवा समन्वय सममततको िठन:  (१) र्ुिाको र्ोजना ननमायणमा सहभागगता र र्ुिासँग सम्बश्न्धत 
कार्यिमको समन्िर्का िागग स्थानीर् तहमा देहार्बमोश्जमको सलमनत गठन गररनेछ । 

 (क) सांर्ोजक,सामाश्जक सलमनत                 –सांर्ोजक 

 (ख) प्रमुख प्रशासकीर् अगधकृत           – सदस्र् 

 (ग) सांर्ोजक, आगथयक सलमनत िा ननजिे तोकेको सलमनतको महहिा सदस्र्  –सदस्र्  

 (घ) उपाध्र्ि, स्थानीर् तहपररषद्          – सदस्र् 

  (ङ) क्रिर्ाशीि र्ुिा, र्ुिा क्िब, र्ुिा सामाश्जक सङ् घसांस्था मध्रे्बाट प्रमुख समािेशी आधारमा 
मनोननत गरेका दईु जना महहिा समेत छ जना   – सदस्र्  

(ि) शाखा प्रमुख, र्ुिा हेने स्थानीर् तहको शाखा   –सदस्र् सगिि 

 (२) उपदफा (१) मा भएको सलमनतको बैठकमा श्जल्िा र्ुिा सलमनतका अध्र्ि, र्ुिाको िेत्रमा 
विशेष र्ोगदान परु् र्ाएका व्र्श्क्तिाई समेत आिचर्कता अनुसार आमन्त्रण गनयसक्रकनेछ ।   

१४. मनोतनत सदस्यको योग्यता: (१) देहार्को र्ोग्र्ता पुगेको र्ुिा व्र्श्क्त समन्िर् सलमनतमा 
मनोनर्नका िागग र्ोग्र् हुनेछः 
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(क) १६ देखख ४० िषयसम्म उमेर भएका । 

 (ख) आधारभूत लशिा पूरा गरेको । 

 (ग) र्ुिासँग सम्बश्न्धत आगथयक, सामाश्जक, साांस्कृनतक, राजनीनतक, स्िांर्सेिा िा ननजिे
 प्रनतननगधत्ि गने िेत्र कृवष, उद्र्म, खेिकुद जस्ता िेत्रमा कम्तीमा दईु िषयको कार्य अनुभि 
भएको ।  

 (घ) नैनतक पतन देखखने कुनै फौजदारी अलभर्ोग निागेको । 

(ङ) नैनतक पतन देखखने कुनै फौजदारी अलभर्ोग िागेको व्र्श्क्त भए सो अलभर्ोगबाट सफाई 
पाएको तीन िषय पूरा भएको । 

 (ि) सरकारी सम्पवत्त हहनालमना नगरेको । 

१५. सममततका पदागधकािी तथा सदस्यको पदावगध: (१) सलमनतका मनोननत सदस्र्को पदािगध िार 
िषयको हुनेछ । 

(२) मनोननत सदस्र्को पदािगधएक कार्यकािका थप गनय सक्रकनेछ । 

१६. मनोतनत सदस्यको पद रिक्त हुने: (१) देहार्को अिस्थामा सलमनतका मनोननत सदस्र्को पद 
ररक्त भएको मानननेछ : 

 (क) पदबाट राजीनामा हदएमा । 

 (ख) नैनतक पतन देखखने कुनै फौजदारी अलभर्ोग प्रमाखणत भएमा । 

 (ग) पदीर् आिरण विपररत काम गरेमा ।  

 (घ) मतृ्र्ु भएमा ।  

 (२) उपदफा (१) को खण्ि (ग) बमोश्जम पदबाट हटाउने कारबाही गनुय अनघ ननजिाई सफाइ 
पेश गने मौका हदइनेछ । 

 (३) सलमनतको कुनै पनन पद ररक्त भएमा बाँकी अिगधको िागग िेत्रगत प्रनतननगधत्ि कार्म 
राखी ननर्ुश्क्त गनय सक्रकनेछ । 

१७.  सममततको काम, कतयव्य ि अगधकाि: (१) सलमनतको काम कतयव्र् र अगधकार अन्र्था उल्िेख 
भए अनतररक्त देहार् बमोश्जम हुनेछः  
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(क) स्थानीर् तहमा रहेका र्ुिाको अलभिेखीकरण गने, वििरण अद्र्ािगधक गने तथा 
उनीहरूको रुिीको िेत्र पहहिान सहहत र्ोग्र् र सिम र्ुिाको छनौट गनय पालिकािाई 
सहर्ोग गने ।  

(ख) र्ुिा सम्बन्धी कार्यिम एिां आर्ोजना सञ् िािन गनय आिचर्क समन्िर् गने ।  

(ग) िावषयक र्ोजना तजुयमा प्रक्रिर्ामा र्ुिाको सहभागगताका िागग समन्िर् गने । 

(घ) र्ोजना ििमा र्ुिाको सहभागगता अलभिदृ्गध गनय ििा र्ुिा क्िब, नगरपालिका स्तरीर् 
र्ुिा सञ् जाि, पालिका र्ुिा पररषद् र अन्र् सरोकारिािासँग ननर्लमत समन्िर् र सहकार्य 
गने । 

(ङ) र्ुिाको प्रनतननगधत्िको समीिाका साथै कार्यिमहरूको अनुगमन तथा सुपरीिेिण गने। 

(ि) र्ुिािे सञ् िािन गरेका आर्ोजना िा क्रिर्ाकिापसम्बन्धी अलभिेखिाई दरुुस्त रा् ने । 

(छ) र्ुिाका िेत्रमा कामगने र्ुिा, सङ् घसांस्था, ननजीिेत्र िगार्त अन्र् सलमनत तथा विभागसगँ 
समन्िर् गरी र्ुिाका विषर्िाई मूिप्रिाहीकरण गने । 

(ज) र्ुिाको िमता अलभिदृ्गध तथा स्िांर्सेिाका िेत्रहरूको पहहिान गरी आिचर्क कार्यिमका 
िागग कार्यपालिकािाई लसफाररस गने ।  

(झ) बबद्र्ािर्स्तरमै र्ुिाक्िब गठन र उनीहरूको सहभागगतािाई अलभिदृ्गध गरी सिि र्ुिा र 
सिम नागररक बनाउन भूलमका ननिायह गने ।  

(ञ) स्थानीर् तहिे तोकेका र्ुिा समन्िर्सम्बन्धी अन्र् कार्य गने ।  

(२) उपदफा (१) मा तोक्रकएको काम कतयव्र् र अगधकारका अनतररक्त स्थानीर् तहिे र्ुिा 
पररिािनको आिचर्कता देखेमा र्ुिा समन्िर् सलमनतसँगको परामशयमा कार्यपालिकाबाट ननणयर् गराई 
थप श्जम्मेिारी तोक्न बाधा पुर् र्ाएको मानननेछैन ।  

१८. सममततको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था:(१) सलमनतको बैठक सामान्र्तर्ा दईु महहनामा एकपटक 
बस्नेछ, आिचर्कता अनसुार थप बैठक बस्न सक्रकनेछ ।  

(२) बैठकमा कश्म्तमा एकाउन्न प्रनतशत सदस्र् उपश्स्थत भएमा गणपुरक सां्र्ा पुगेको 
मानननेछ । बहुमतको ननणयर्िाई बैठकको ननणयर् मानननेछ ।  
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(३) बैठकको अध्र्िता सलमनतको सांर्ोजकिे गनेछ । सांर्ोजकको अनुपश्स्थनतमा उपश्स्थत 
मध्रे् जेरठ सदस्र्िे बैठकको अध्र्िता गनेछ ।  

(४) बैठकसम्बन्धी अन्र् कार्यविगध सलमनत आफैिे ननधायरण गनय सक्नेछ ।  

१९. सममततका पदागधकािी एवं सदस्यको आचािसंहहता सम्बन्धी व्यवस्थााः र्ुिा समन्िर् सलमनतका 
पदागधकारी तथा सदस्र्िे सलमनतका ननणयर् र काम कारबाहीिाई पारदशी र विचिालसिो बनाउन 
सलमनतको आिारसांहहता बनाई िागू गनुयपनेछ।  

 

परिच्छेद – ५ 

समन्वय तथा सहकायय सम्बन्धी व्यवस्था 

२०.स्थानीय योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता: (१) देहार् बमोश्जमका व्र्श्क्त तथा सांस्थािाई 
स्थानीर् र्ोजना प्रक्रिर्ामा र्ुिा सहभागगता सम्बन्धी सरोकारिािाको रूपमा पहहिान गररनेछः  

 (क) स्थानीर् तहको लशिा, र्ुिा र खेिकुद शाखा, 

 (ख) स्थानीर् स्तरका विलभन्न राजनीनतक दि र भात ृसङ् गठन, 

 (ग) स्थानीर् स्तरमा काम गने विलभन्न राश्रिर् र अन्तरायश्रिर् गैरसरकारी सांस्था तथा 
विकास साझेदार, 

 (घ) सञ् िार माध्र्म, 

 (ङ) विलभन्न पेशा व्र्िसार्मा सांिग्न र्ुिा उद्र्मी, अनुसन्धानकताय, विद्ित िगय, 

(ि) स्थानीर् व्र्िस्थापन सलमनत, विद्र्ािर् व्र्िस्थापन सलमनत, बजार व्र्िस्थापन सलमनत, 

फोहोर व्र्िस्थापन सलमनत, िातािरण, टोि विकास सांस्था/सलमनत, उपभोक्ता सलमनत, 

महहिा/आमा समूह, सहकारी र धालमयक समुदार्जस्ता विलभन्न विषर्गत समूह, 

 (छ) र्ुिा समूह। 

२१. स्थानीय योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी सिोकािवालाको भूममका: 

(१) स्थानीय तहको भूममका 
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(क) स्थानीर् तहको नीनत ननमायण प्रक्रिर्ामा र्ुिाको अथयपूणय सहभागगता सुननश्चित गने ।  

(ख) स्थानीर् तहस्तरमा र्ुिा पररषद्, स्थानीर् तह स्तरीर् र्ुिा सञ् जाि गठन गने र प्रत्रे्क 
ििामा ििा र्ुिा क्िब गठन गरी र्ुिाका िागग नेततृ्ि विकास र स्िांर् सिेाका 
अिसरसजृना गने ।  

(ग) लशिा, र्ुिा र खेिकुद शाखािे विभागका कार्यसँग समाहहत गदै थप कार्यिमका िागग 
प्रत्रे्क आगथयक िषयमा आन्तररक, बाह्र् र सशतय बजेटका िागग पहिकदमी लिने।  

(घ) र्ोजना प्रक्रिर्ामा र्ुिाको सहभागगता, सहकार्य र नेततृ्ि विकास गने ।   

(ङ) नमुना र्ुिामैत्री पालिकाका रूपमा स्थावपत हुन आिचर्ता अनुसार राश्रिर् र्ुिा पररषद्सँग 
समन्िर् गने ।  

(२) ववकास साझेदािहरुको भूममका 

(क) अन्तरायश्रिर् गैरसरकारी िेत्र, अन्तरदेशीर् ननकार्, सांर्ुक्त रारिसङ् घ जस्ता विकास 
साझेदारिे र्ुिाको नेततृ्ि विकास हुने कार्यिममा िगानी गने । 

(ख) कार्यपालिकासँगको समन्िर् र सहकार्यमा कार्यिम तर् गने ।  

(ग) कार्यपालिकािे प्राथलमकीकरण गरेका र्ुिाका िेत्रका कार्यिमिाई आधार बनाई कार्यिम 
सांिािन कार्यर्ोजना बनाउने। 

(३) तनजी िेत्रको भूममका 

(क) ननजी िेत्रिे सामाश्जक उत्तरदानर्त्ि अन्तगयत र्ुिा िक्षित कार्यिम सञ् िािन गने । 

(ख) ननजी िेत्रको नेततृ्िमा हुने कार्यिममा र्ुिाको सहर्ोग लिन ेर र्ुिािगयिाई उत्प्रेररत गन े
।  

(४) सामाम्जक सङ् घ संस्थाहरुको भूममका 

(क) सामाश्जक सङ् घसांस्थाका सञ् जािमा र्ुिाको नेततृ्ि र मुद्दािाई प्राथलमकता हदने । 

(ख) र्ुिामा सदािार प्रिद्यधन गने, नेततृ्ि विकास गने खािका कार्यिम तर् गने । 

(ग) र्ुिाको नेततृ्ि विकासका िागग उनीहरको लसप तथा िमता अलभिदृ्गध हुने कार्यिम िाग ू
गने ।  
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(घ) स्थानीर् तहसँगको समन्िर्मा र्ुिािक्षित कार्यिम कार्ायन्िर्न गने ।   

(५) सञ् चाि िेत्रको भूममका 

(क) र्ुिाको सहभागगताका विषर्मा सञ् िार माध्र्ममा प्राथलमकताका साथ उठाउने ।  

(ख) र्ुिािे गरेका सकारात्मक कार्यको प्रसार प्रसार गने । 

(ग) र्ुिािाई नैनतक लशिा हुने खािका कार्यिमको प्रकाशन तथा प्रसारणमा जोि हदने ।  

(घ) र्ुिाको नेततृ्िमा भएका सफितािाई प्राथलमकता हदने ।  

२२. समन्वय ि सहकायय: (१) र्ुिाको सहभागगता अलभिदृ्गधका िागग सांघस्तरमा र्ुिा तथा खेिकुद 
मन्त्रािर्, राश्रिर् र्ोजना आर्ोग र विलभन्न विषर्गत मन्त्रािर्, राश्रिर् र्ुिा पररषद् र मातहतका 
सलमनत,प्रदेश सरकार र्ुिा मालमिा मन्त्रािर्, प्रदेश नीनत तथा र्ोजना आर्ोग र अन्र् विषर्गत 
मन्त्रािर्बाट हुने र्ुिासम्बन्धी सङ् घ तथा प्रदेशका नीनत तथा कार्यिम र बजेटका िागग उगित 
समन्िर् र सहकार्य गररनेछ ।  

(२) र्ोजना ननमायण प्रक्रिर्ामा र्ुिा सहभागगता सुननश्च ित गनय स्थानीर् तहबाट र्ुिाको 
विकासका िागग गररएका प्रर्ासमा साझेदारी बढाई स्थानीर् तहमा र्ुिा सांर्न्त्रको विकास गररनेछ।  

(३) र्ुिाको समग्र विकास गरी नेततृ्ि स्थावपत गनय र स्िांर्सेिाका अिसर सजृना गनय 
विलभन्न र्ुिा सङ् घसङ् गठन, राश्रिर् तथा अन्तरायश्रिर् गैरसरकारी सांस्था, सहकारी, ननजी िेत्र र 
विकास साझेदारबाट साझारूपमा विलभन्न कार्यिम सञ् िािन गररनेछ । 

 (४) र्ुिा विकासमा कार्यरत सङ् घ सांस्था, सञ् जाि, र्ुिा क्िब, रेििस, स्काउट, ननजी िेत्रका 
र्ुिा, उद्र्मी सांस्थाको साझेदारीमा सहकार्य गरी र्ो कार्यविगध कार्ायन्िर्न गनय विशेष कार्यिम 
सञ् िािन गररनेछ ।  

परिच्छेद –६ 

ववववध 

२३. सहयोि िनुयपनेाः र्स कार्यविगध बमोश्जम र्ुिा सहभागगता बढाउनको िागग आिचर्क सहर्ोग 
गनुय सम्बगधत सबैको कतयव्र् हुनेछ ।  

२४. व्याख्या िने अगधकािाः र्स कार्यविगधमा भएका कुनै पनन व्र्िस्था अस्परट भएमा सोको 
अश्न्तम व्र्ा्र्ा कार्यपालिकािे गनेछ ।  
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२५. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेाः र्ो कार्यविगध कार्ायन्िर्नको िममा कुनै बाधा अड्िन आएमा 
स्थानीर् तहको कार्यपालिकािे त्र्स्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 

२६. सशंोधन िनय सक्नेाःकार्यपालिकािेआिचर्कता अनुसार कार्यविगधमा सांशोधन गनय सक्नेछ । 
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अनुसुिी – १ 

( दफा ३ को उपदफा १ सँग सम्बश्न्धत ) 
 

युवाको तथ्याङ् कअमभलेखीकििि अद्यावगधक िन ेफािामको ढाँचा 

परिचयात्मक खण्ड 

नाम थरः 

स्थानीर् तहको नाम: ििा न.: 

घरमुिीको पूरा नाम :   जातजानत:                                             
पररिार सां्र्ा :                                              महहिाः                                                 
पुरुष :            अन्र्:                                                  अपाङ् गता 
भए अपाङ् गताको क्रकलसम: 

व्यम्क्तित खण्ड 

१६ देखख ४० िषयको उमेर समूहका िागग 

१) उमेरः                                 २) लिङ्ग: म÷पु÷ अ 

३) िैिाहहक अिस्था : वििाहहत÷अवििाहहत÷एकि  ४) अपाङ्गताको अिस्था: 

५) शैक्षिक अिस्था: ६) पेशा व्र्िसार्ः 

७) आबद्धता : 

शैक्षिक अवस्था 

शैक्षिक सांस्थामा पढ्निे् न गएको             कहहल्र्ै विद्र्ािर्÷विचिविद्र्ािर् नगएको                          

हाि पढ्निे् न गइरहेको विद्र्ािर्÷विचिविद्र्ािर् : 
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शैक्षिक स्ति 

क) सािरता÷अनौपिाररक लशिा       ख) माध्र्लमक तह÷आधारभुत लशिा          ग) 
प्रिीणता तह     घ)   घ) स्नातक तह                   ङ) स्नातकोत्तर तह  

ि) विद्र्ािाररगध                  

अध्र्र्न गरेको िेत्र 

मानविकी तथा सामाश्जक लशिा             व्र्िस्थापन   

लशिा                                                  विज्ञान तथा प्रविगध  

स्िास्थ्र्÷गिक्रकत्साशास्त्र इश्न्जननर्ररङ 

कानुन                                         कृवष 

िन                  पशुविज्ञान÷पशुगिक्रकत्सा र मत्स्र्पािन 

कम््रु्टर÷सूिना विज्ञान                       अन्र्  थाहा छैन   

 

पेशा ÷व्यवसाय 

घरेिु उद्र्ोग        व्र्ापार         सेिा     कृवष िैदेलशक रोजगार        पूणय 
रोजगार 

अधयरोजगार                पूणय बेरोजगार  

सीप÷तालिमःसीप िा तालिम प्रा्त ननकार्ः 

मालसक आम्दानीःिावषयक आम्दानीः 

सम्पवत्तको वििरणः  
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अपाङ्िताको अवस्था 

(१) अपाङ्गता  भएको       (२)  अपाङ्गता  नभएको 

अपाङ् गता भएको भए अपाङ् गताको क्रकलसम 

क) शारीररक अपाङ्गता             ख) बहहरा         ग) सुस्तश्रिण  

घ) पूणय दृश्रटबबहहन      ङ) न्रू्न दृश्रटरु्क्त       ि) स्िर तथा बोिाइसम्बन्धी  

छ) श्रिण दृश्रटबबहहन        ज) अनुिांशीर् रक्तश्राि (हेमोफेलिर्ा)   

झ) अहटजम           ञ) बौद्गधक अपाङ्गता            

ट) मनोसामाश्जक अपाङ्गता            ठ) बहुअपाङ्गता   

विज्ञताको िेत्र :  

रुगिको िेत्र : 
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अनुसुची – २ 

(दफा ३ को उपदफा ३ सँि सम्बम्न्धत ) 
इच्छुक युवालाई ववज्ञता वा अनुभवको प्राथममकताका आधािमा रुगचअनुरूप संलग्न हुने फािामको 
ढाँचा 

 

 

 

श्री................................ 

..............पालिकाको कार्ायिर्                  
        लमनतः........................ 

 

ववषयाः स्वंयसेवकका रूपमा सहभािी हुन पाऊँ ।  

महोदर्, 

म विगत ....िषयदेखख...................विषर्मा काम गदै आइरहेको छु । र्स नगरपालिकामा सोही 
बमोश्जमका र्ोजना र कार्यिमको सुरुिात गररएकािे मेरो शैक्षिक र्ोग्र्ता, कार्यअनुभिका आधारमा 
...........................कार्यका िागग स्िर्म   सेिा गनय इच्छुक रहेकािे र्ो ननिेदन पेश गरेको छु ।  

१. नाम थरः  

२. ठेगाना : 

(क) स्थार्ी ठेगाना, ………नगरपालिका .........................ििानां.:......... टोि........ 

(ख) अस्थार्ी ठेगाना, नगरपालिका......................ििान.:........टोि.................... 

   सम्पकय  नम्िर ........................   इमेि................................................. 

३. लिङ्ग.............................. 

४. जन्म लमनत (वििम सम्ित): .............................. 

५. उमेर : 

हालसालै णखचकेो पासपोटय 
साइजको फोटो 
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६. िैिाहहक श्स्थनत : वििाहहत/अवििाहहत : 

७. वििाहहत भए पनत ÷पत्नीको नाम : 

८. धमय : 

९. नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको नम्बर, जारी भएको लमनत र श्जल्िा : 

१०. बाबुको नाम : 

११. आमाको नाम : 

१२. शैक्षिक र्ोग्र्ता : 

१३. अपाङ्गता भएमा सोको वििरण : 

१४. सेिा गनय िाहेको िेत्र विज्ञता र रुगिको विषर् : 

१५. सेिा गनय िाहेको समर्ािगध : 

 सम्बश्न्धत विषर्मा कुनै तालिम लिएको भए : १.  

      २.  

      ३.  

 सेिा गनय िाहेको विषर्को अनुभि भएमा 

...............देखख ......................सम्म ...........................पद.........................कार्ायिर् ।   

...............देखख ......................सम्म ...........................पद.........................कार्ायिर् ।  

...............देखख ......................सम्म ...........................पद.........................कार्ायिर् । 

(र्ो ननिेदनसँगै नागररकताको प्रनतलिपी, शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रनतलिपी र तालिम लिएको भए सोको 
प्रमाणपत्रको प्रनतलिपी र अनुभिको प्रमाणपत्र समेत पेश गनुयपनेछ ।) 

आिेदकको नाम, थर  

दस्तखत : 

 लमनत : 
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अनुसूची – ३ 

(दफा ९ को उपदफा १ ि दफा १७ को उपदफा १ को (ज) सँि सम्बम्न्धत) 
युवाको नेततृ्व ववकास ि स्वंयसेवाका िेत्र 

 

१. नेततृ्व ववकासका िेत्र 

(१) युवाको िमता ववकास 

र्ो कार्यविगधिे साियजननक नीनत ननमायण, र्ोजना ननमायण, ननणयर् प्रक्रिर्ा, कार्ायन्िर्न र अनुगमनमा 
र्ुिा सहभागगता बढाउन े र र्ुिाको नेततृ्िमा सामाश्जक, आगथयक रूपान्तरण र िातािरणीर् समस्र्ा 
समाधान गरी रारि ननमायणमा र्ुिा स्िांर्सिेािाईय आम सांस्कृनतका रूपमा विकास गनय र र्ुिािाई 
र्ोजना ननमायण प्रक्रिर्ाको नेततृ्िमा पुर् र्ाउन ननम्न िेत्रमा र्ुिाको िमता विकास गनय आिचर्क छ ।  

(क) र्ुिा नेततृ्ि विकासका िागग र्ुिाको रुिी, ज्ञान, लसप र धारणाको आधारमा रारिननमायणमा 
सांिग्न हुन उत्प्रेरणा जगाई काम गने अिसर सजृना गने ।  

(ख) र्ुिा विकास तथा तालिम, आपसी छिफि, गोरठी, अध्र्र्न, अनुसन्धान, नेततृ्ि तालिम र 
िमता अलभिदृ्गध, साांस्कृनतक आदान-प्रदान र सहकार्यको सांस्कृनत बनाउन स्थानीर् तहमा 
र्ुिा विकास स्रोत केन्र ननमायण गने ।   

(ग) र्ुिा, नागररक सङ् घ सांस्था, सञ् जाि, उद्र्मशीि र्ुिा, िगार्त विशेष प्राथलमकता समूहका 
विलभन्न प्रनतभािान र्ुिा छनौट गरी नेततृ्ि विकासका िागग विलशश्रटकृत तालिम सञ् िािन 
गने ।  

(घ) र्ुिा नेततृ्ि प्रनतरठानस्थापना गरी ननर्लमतरूपमा र्ुिाको नेततृ्ि गने जनशश्क्त तर्ार गने। 

(ङ) र्ुिाको नेततृ्ि विकास र िमता अलभिदृ्गधका िागग प्रादेलशक, सांघीर्, अन्तरदेशीर्, दक्षिण 
एलशर्ािी र अन्तरायश्रिर् तालिम, गोरठी तथा र्िुा िक्षित कार्यिम र लशविरमा र्ुिािाईय 
सहभागी गराउने । 

(ि) र्ुिा प्रनतभाको खोजी गरी प्रोत्साहन गने तथा ननजको विकास गनय मद्दत पुर् र्ाउने । 
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(२) नवप्रवतयन, सीप ववकास ि उद्यमशीलता प्रवद्यधन  

(क) र्ुिाका निीनतम वििारिाई सांकिन र मूल्र्ाङ्कन गरी उत्कृरट वििारिाई इन्क्र्ुिेट गने । 

(ख) र्ुिािाईय सहकारी जस्ता विलभन्न सामाश्जक आगथयक समूहमा आबद्ध गराई उत्पादनका 
िेत्रमा सररक गराउने र अगुिा उद्र्मी र्ुिा उत्पादन गने । 

(ग) र्ुिाको लसपिाई रोजगारी र बजारसँग जोड्ने । उद्र्मशीिता प्रिद्यधनमा भइरहेका 
कार्यिममा सरकारी आगथयक सहार्ता, प्रविगधको उपिब्धता र सहुलिर्तपूणय कजाय सहर्ोग 
जस्ता विषर्मा वित्तीर् सांस्था र र्ुिा बीिमा सहजीकरण गने ।  

(घ)  र्ुिा सूिना केन्रको िमता अलभिदृ्गध गरी सोमाफय त   र्ुिा रोजगार कार्यिमिाई 
समन्िर्ात्मक तररकािे ििातहसम्म विस्तार गन े। 

(ङ) विदेशमा रहेका प्रनतभािान र्ुिाको लसप, िमता र प्रनतभािाईय प्रोत्साहन र सम्मान गदै 
स्िदेशको हहतमा सदपुर्ोग गने ।   

(३) युवा क्लब ि सञ् जाल िठन तथा परिचालन  

(क) छररएर रहेका र्ुिािाई सङ् गहठत गने । प्रत्रे्क ििामा ििास्तरीर् र्ुिा क्िब गठन गने र 
सबै िेत्रका र्ुिा र ििा र्ुिाक्िबबाट प्रनतननगधत्िहुनेगरी र्ुिा सञ् जाि ननमायण गरी र्ुिा 
सांस्था तथा सञ् जािसँग सहकार्य गने ।  

(ख) बढ्दो सहरीकरण र अव्र्िश्स्थत बसोबासिाईय व्र्िस्थापन गनय र सबै प्रकारका जोखखमबाट 
सुरक्षित रहन र्ुिा समूहिाईय जागरुक गराउने ।  

(ग) र्ुिा ननरिरता उन्मूिन, िातािरण सांरिण, ग्रामीण स्िास्थ्र् स्िांर्सेिा, लसप विकास र 
उद्र्मशीिताका िागग र्ुिा सञ् जाििाईय सहर्ोग उपिब्ध गराई पररिािन गने ।  

(घ) साियजननक सेिा प्रिाह, नीनतननमायण, विकास व्र्िस्थापन,सामाश्जक, आगथयक रूपान्तरणमा र्ुिा 
सहभागगता सुननश्चित गरी महत्िपूणय श्जम्मेिारी प्रदान गने ।  

(ङ) प्रादेलशक, राश्रिर्,अन्तरायश्रिर् सेिा र अिसरमा र्ुिाको सहभागगता सुननश्चित गने ।  

(ि) महहिा, दलित, मधेशी, मुश्स्िम, अपाङ्ग, आहदिासी जनजानत,वपछडिएको िेत्रका, अल्पसङ््र्क, 

िैङ्गगक तथा र्ौननक अल्पसङ््र्क र्ुिाको समािेलशता महत्िपूणय स्थानमा सुननश्चित भए 
नभएको थाहा पाउन समािेशीता परीिण कार्यिम सञ् िािन गने । 
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(४) युवा हक अगधकािको सुतनम् चतता (क) सामाश्जक र नागररक अगधकार र दानर्त्िसम्बन्धी 
िेतना अलभिदृ्गध गनय र्ुिा िक्षित कार्यिम सञ् िािन गने । 

(ख) विद्र्ािर्, विचिविद्र्ािर् र र्ुिा क्िबमाफय त र्ुिा नेततृ्ि, र्ुिाको नीनत ननमायण तहमा 
नेततृ्िको महत्ि, र्ुिा समािेशी अगधकार, र्ौन तथा प्रजनन   स्िास्थ्र् अगधकार, गुणस्तरीर् 
लशिा तथा रोजगारको अगधकार, र्ुिाको भूलमका तथा प्राकृनतक स्रोत साधनमागथको अगधकार, 

र्ुिाको खाद्र् अगधकार, र्ुिाको आगथयक, राजनीनतक, सामाश्जक तथा साांस्कृनतक अगधकार तथा 
िातािरणीर् अगधकारका बबषर्मा सिेतना कार्यिमहरू सञ् िािन गने । 

(ग) श्जम्मेिार र्ुिा नागररक तर्ार गरी िोकतन्त्र, मानिअगधकार र सुशासन प्रिद्यधन गनय र्ुिाको 
समाज,पररिार, िातािरण र समग्र रारिप्रनतको दानर्त्िसँग सम्बश्न्धत उत्प्रेरणामूिक 
कार्यिमसञ् िािन गने ।  

(५) युवा सहकायय  

(क) मानि अगधकार, िोकतन्त्र, सुशासन, िातािरण सांरिण, र्ुिा विकास र अगधकारका िागग 
अन्तरायश्रिर् सङ् घ सांस्था, गैरआिासीर् नपेािी र्ुिा, दातनृनकार् तथा विलभन्न प्रदेश तथा देशका 
र्ुिाबबि सहकार्य बढाउने ।अन्र् स्थानीर् तहसँग र्ुिा भगगनी रलमतेरी कार्यिम सञ् िािन गने 
।  

(ख) सामाश्जक साांस्कृनतक सश्म्मिनका िागग विविध जानत, धमय, सम्प्रदार्, लिङ्ग, िेत्रका 
र्ुिाबीि सह-अश्स्तत्ि, सहकार्य र सद् भाि विकास गनय अन्तर साांस्कृनतक र्ुिा सम्मेिन, 

महोत्सि गने ।  

(ग) पुरानो पुस्ताको अनुभि र नर्ाँपुस्ताको उजायको सलमश्रण गरी दिुै पुस्ताबीिमा सहकार्य 
(Inter-generational partnership)गरी समदृ्गधका िागग पुस्तान्तरण, सकरात्मक अनुभिको 
हस्तान्तरण र रूपान्तरण कार्यिम सञ् िािन गने।  

(६) आमसञ् चाि ि युवा 

(क) स्थानीर्, प्रादेलशक, राश्रिर्, अन्तरायश्रिर् ज्ञान, अिसर तथा प्रविगधका विषर्मा र्ुिािाईय 
सुसूगित गराउन एिां सामाश्जक, विकृनत र विसांगनत, हहांसा, अपराध, बेिबबखन तथा दवु्र्यसनका 
विषर्मा र्ुिािाईय सिेत गराउन रेडिर्ो तथा टेलिलभजन कार्यिम सञ् िािन गने, बुिेहटन, 

खबरपबत्रकाप्रकाशन गने ।  
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(ख) सूिना सम्प्रषेणका िागग र्ुिाको नेततृ्िमा स्थानीर् सूिना केन्रबाट सेिा प्रिाह गनुयका साथै 
छुट्टै अनिाइन खबरपबत्रका, िेबसाइसञ् िािन गन े। 

 

 

(७) सामाम्जक समावेमशता 

(क) स्थानीर् तहिे सांिािन गने कार्यिममा अपाङ्गता भएका र्ुिा, जोखखममा रहेका र्ुिा, 
द्िन्द्िप्रभावित र्ुिा, अल्पसां्र्क र सीमान्तकृत र्ुिा, दलित मुश्स्िम समुदार् र वपछडिएको 
िेत्रका र्ुिा जस्ता िक्षित समूहका र्ुिाको सहभागगता सुननश्चित गने ।   

(ख) र्ुिालभत्रको सामाश्जक समािेलशता अलभिदृ्गधका िागग स्थानीर् भाषामा सूिना प्रकाशन, 

ब्रेिलिपी, दोभाषेको व्र्िस्था, अपाङ्गमैत्री सामाश्जक सांरिना, िैङ्गगक सांिेदनशीि भाषा र 
सांरिनाको व्र्िस्था गने।  

(ग) प्राथलमकता र विशेष प्राथलमकतामा रहेका र्ुिाको सशक्तीकरण र अलभमुखीकरण, आिचर्कता 
अनुसारको लसपमूिक र व्र्ािसानर्क लशिा, स्िास्थ उपिार सेिा र रोजगारी िगार्तका 
विषर्मा विशेष ध्र्ान हदने ।  

२. युवा स्वयंसेवाका िेत्र 

(१) मानवीय काययमा युवा स्वंयसेवा 

(क) शैक्षिक बेरोजगार र्ुिािाई िक्षित गरी विलभन्न िेत्रमा स्िांर्सेिक पररिािन गने र र्सिाईय 
िदृ्गध गदै िैजाने । र्स्ता स्िांर्सेिक, लशिा, सामाश्जक िेतना, ग्रामीण स्िास्थ्र्, िातािरण, 

सूिना केन्र, कृवष तथा सेिा िेत्रहरूमा पररिािन गने ।  

(ख) रक्तदान, सरसफाइ जस्ता स्िर्म   सेिी कार्यिमहरू आर्ोजना गन े । र्स्ता कार्यिम र्ुिा 
क्िबहरू माफय त अनघ बढाउने ।  

(ग) नेपािी सेना, नेपाि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बि, राश्रिर् स्िर्म   सेिा दि, नेपाि स्काउट, नेपाि 
रेििस सोसाइटी, विद्र्ाथी, राजनीनतक सङ् गठन, क्िब तथा र्ुिा सङ् घ जस्ता सांघसांस्थाको 
समन्िर्मा आपतकािीन स्िांर्सेिा प्रलशिण हदने तथा पररिर्पत्र प्रदान गरी समाजसेिाका 
विलभन्न िेत्र जस्तै भूकम्प र प्राकृनतक विपवत्त, महामारी, दघुयटना, खाद्र् सांकट र भोकमरी, 
िढेिो, द्िन्द्ि तथा बाढीपहहरो जस्ता विपत्तहरूमा पररिािन गने । 
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(२) वन तथा वाताविि संििि ि पययटन प्रवद्यधनमा युवा संलग्नता 

(क) र्ुथ ग्रीन क्िब ननमायण गरी िातािरण सिेतना र सांरिण, सरसफाइ, ििृारोपण िगार्तका 
कार्यिम सञ् िािन गने । 

(ख) हैलसर्त बबग्रेका िन, उपर्ोगहहन खािी जग्गा रहेको िन िेत्र, सिक, बाटो र खोिाका क्रकनार, 

विद्र्ािर् र साियजननक स्थिमा ििृारोपण तथा िन सांरिणमा र्ुिा पररिािन गने ।  

(ग) पर्यटन विकासका िागग होमस्टे, नर्ाँ पदर्ात्रा गन्तव्र् र साहलसक पर्यटनको सम्भािनाको 
खोजी, साांस्कृनतक सम्पदा सांरिण, नर्ाँ पर्यटकीर् स्थिको प्रिद्यधन गनय र्ुिाको नेततृ्ि र 
सहभागगतामा विलभन्न महोत्सि र कार्यिम आर्ोजना गने ।  

(३) स्वयंसवेालाई ववकासको आधािशीलाको रूपमा स्थावपत िने   

(क) स्िांर्सेिा गरेका र्ुिािाईय रोजगारीका अिसर, ननिायह भत्ता, पदोन्ननत र अन्र् सेिाका िागग 
सकारात्मक मूल्र्ाङ् कन गने । र्ुिा स्िांर्सेिक समूह गठन गरी विपत   तथा आपतकािीन 
अिस्थामा पररिािन गनय र्ुिा स्िांर्सेिक तर्ार गने । स्िांर्सिेाको अनुभि भएका र्ुिािाई 
विशेष प्राथलमकतामा रा् ने ।  

(ख) प्रत्रे्क िषय डिसेम्बर पाँि मा मनाइन ेअन्तरायश्रिर् स्िांर्सेिक हदिसका अिसरमा विलभन्न 
िेत्रमा स्िांर्सेिागनेहरू मध्रे्बाट फरक विधाका कम्तीमा पाँि जना स्िांर्सिेकिाईय प्रत्रे्क 
िषय सम्मान गने ।  

३. सामाम्जक ववकृतत ववसङ्ितत ववरुद्ध युवा अमभयान 

(१) विद्र्मान महहिा हहांसा, जातीर् विभेद तथा छुिाछूत, बोक्सी, छाउपिी, दाइजो प्रथा, बाि वििाह, 

बहुवििाह जस्ता सामाश्जक विकृनत विसङ्गनत विरुद्ध अलभर्ान सञ् िािन गनय स्थानीर् र्ुिा 
क्िब, र्ुिा सञ् जाि तथा र्ुिा सश्म्मलित ननजी िेत्रिाईय उत्प्रेररत र प्रोत्साहहत गने ।  

(२) िागपूदाथय दवु्र्यसनी, कुित, एिआईभी सांिमण, आप्रिासन, मनोसामाश्जक समस्र्ा िगार्तका 
विषर्मा अगुिा भई सिेतना कार्यिम सञ् िािन गने ।  

(३) साइबर िाइम तथा आधुननक प्रविगधको दरुुपर्ोगसम्बन्धी सिेतना अलभर्ान सञ् िािन गने ।   

(४) महहिा हहांसा, मानि बेिबबखन, िागुपदाथय ओसार पसार तथा विलभन्न सामाश्जक विकृनत 
ननर्न्त्रण गनय प्रहरी तथा र्ुिाको सामुदानर्क प्रहरी सेि स्थापना गरी पररिािन गने ।  
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(५) छोरी-बुहारी बिाऔँ, पढाऔँ, बालिका लशिा, बालिका बबमा जस्ता अलभर्ानमूिक कार्यिम 
र्ुिाको नेततृ्िमा सञ् िािन गने ।     

(६) र्ुिा नेततृ्िका विषर्िाई विद्र्ािर्का पाठ्र्िममा समेत समािेश गने । 
बबद्र्ािर्स्तरमाबािक्िब गठन र उनीहरूको सहभागगतािाई अलभिदृ्गध गरी सिि र्ुिा र 
सिम नागररक बनाउन भूलमका ननिायह गने ।  

 


