
 

 

 

  

   

  

  
 

स्थानीय राजपत्र  
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड ५) माकादमु, रामेछाप, भदौ १० गते, २०७८ साि (संख्या १6 

भाग २ 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको गाउाँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको 
काययववलि सवयसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ। 

योजना प्रवियामा यवुा सहभालगता सम्बन्िी काययववलि, २०७८ 
  

  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



 खण्ड ५) संख्या 16 स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत २०७८।०५।१० 

2 
 
 

प्रस्तावनााः स्थानीय तहको योजना लनमायण प्रवियामा ववकासको आिारिीिाको 
रूपमा रहेका यवुाको अथयपणूय सहभालगता बढाउने उद्दशे्यिे स्थानीय तहको 
आवश्यकता र प्राथलमकताको आिारमा यवुासाँगको सहकाययिाई व्यवशस्थत र 
प्रभावकारी बनाउन वान्छलनय भएकोिे स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ 
को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोशजम खााँडादेवी गाउाँपालिकािे यो काययववलि 
बनाई जारी गरेको छ ।  
 

पररच्छेद - १ 
प्रारशम्भक 

 
१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस काययववलिको नाम  "खााँडादेवी गाउाँपालिकाको 
योजना प्रवियामा यवुा सहभालगता सम्बन्िी काययववलि, २०७८" रहेको छ ।  
 (२) यो काययववलि काययपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलतबाट िागू हनुेछ । 

२. पररभाषााः 
ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा,- 
(क) 'उपाध्यि' भन्नािे खााँडादेवी गाउाँपालिकाको उपप्रमखु सम्झनपुदयछ।  
(ख) 'अध्यि' भन्नािे खााँडादेवी गाउाँपालिकाको अध्यि सम्झनपुदयछ ।  
(ग) 'प्राथलमकता समूहका यवुा' भन्नािे भौगोलिक, सामाशजक-सांस्कृलतक, 
आलथयक, मानववय तथा राजनीलतक रुपमा वपछलडएको समूदायमा रहेका 
यवुाहरुिाई सम्झनपुछय ।   

(घ) 'स्थानीय तह' भन्नािे खााँडादेवी गाउाँपालिकािाई सम्झनपुदयछ ।  
(ङ) 'यवुा' भन्नािे १६ देशख ४० वषयसम्मका नागररकिाई सम्झनपुदयछ ।  
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(च) 'यवुाको अथयपणूय सहभालगता' भन्नािे योजना प्रवियामा यवुाको सहभालगता 
िशित समूह, साझेदार र नेततृ्वको रूपमा हनुे सम्झनपुदयछ ।  

(छ) 'यवुा समावेिी सहभालगता' भन्नािे स्थानीय तहको यवुा समन्वय सलमलत 
गठन, सहभागी सदस्यको चयन र मनोनयनमा समावेिी लसद्धान्तको 
आिारमा कम्तीमा पचास प्रलतित यवुा मवहिाको प्रलतलनलित्व सम्झनपुदयछ।  

(ज) 'यवुा समूह' भन्नािे यवुाका िेत्रमा सविय यवुा क्िब, यवुा सामाशजक 
सङ् घ संस्था, स्काउट, यवुा तथा ववद्याथी सङ् गठन र उद्यमी यवुा, 
स्वयम  सेवक जस्ता सङ् गठठत यवुाको समूह भन्न ेसम्झनपुदयछ ।  

(झ) 'ववषयगत सलमलत' भन्नािे स्थानीय तहको काययपालिकाको कायय ववभाजन 
लनयमाविी बमोशजम स्थानीय तहमा गठन हनुे ववषयगत सलमलत 
सम्झनपुदयछ। 

(ञ) 'वविेष प्राथलमकताको समूहका यवुा' भन्नािे द्वन्द्वपीलडत, जोशखममा परेका, 
अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत, िोपोन्मखु, अल्पसङ्ख्यक, दलित, मशुस्िम 
समदुायका र वपछलडएको िते्रका यवुा सम्झनपुदयछ । 

(ट) 'सलमलत' भन्नािे दफा १४ बमोशजमको यवुा समन्वय सलमलत 
सम्झनपुदयछ। 

(ठ) 'सरोकारवािा लनकाय' भन्नािे यवुाका िालग सरोकार राख् ने सरकारी 
लनकाय, ववकास साझेदार, राजनीलतक दि, लनजी िेत्र, सञ् चार िेत्र, 
सामदुावयक, सांस्कृलतक तथा सामाशजक सङ् घसंस्था, िालमयक सङ् घसंस्था, 
राविय तथा अन्तरायविय गैरसरकारी संस्था, िैशिक संस्था, समदुाय, पररवार, 
आफन्त र यवुा समूह भन्ने सम्झनपुदयछ । 
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पररच्छेद - २ 
यवुाको अवस्था पवहचान र सहकायय सम्बन्िी व्यवस्था 

३. यवुाको तथ्याङ् क अिावलिक गने र अलभिेखीकरण गने : (१) यवुाको 
जनसङ्ख्या, लिङ्ग, जातजालत, भाषा, िमय, िैशिक अवस्था, आलथयक अवस्था, अपाङ्गता, 
पेिा व्यवसाय जस्ता ववषयमा तथ्याङ् क राख् ने र अध्यावलिक गररने छ ।  

(२) यवुाको िेत्रमा सविय समूहको पवहचान गरी अलभिेख राख् ने यवुा 
क्िब, यवुा सामाशजक सङ् घ संस्था, स्काउट, राजनीलतक दि, उद्यमी यवुा, 
स्वंयसेवी जस्ता सङ्गठठत यवुाको समूहिाई सहकाययका िालग आह्वान गररने छ ।  
 (३) इच्छुक यवुािाई ववज्ञता वा अनभुवको प्राथलमकताका आिारमा रुशचअनसुारको 
िेत्रमा संिग्न गराउन रोष्टर तयार गरी आवश्यकता अनसुार सहभागी गराइने छ।  

(४) सूचना प्रववलिको प्रयोग गरी तथ्याङ् कको संकिन, अद्यावलिक र 
अलभिेख व्यवस्थापन गररनेछ ।  
 (५) स्थानीय तह लभत्रका ववलभन्न ववषयगत योजना लनमायण प्रविया, कायायन्वयन र 
अनगुमन काययमा यवुािाई संिग्न, साझेदार र ववज्ञ सल्िाहकारको रूपमा सहभागी 
गराइने छ ।  

४. नीलत लनमाणय तथा कायायन्वयनमा यवुाको सहभालगतााः (१) यवुाको िमता 
ववकास गरी आिारभतू िशिका रूपमा स्थावपत गरी सबै तहका नीलत तथा योजना 
लनमायण, लनणयय एवम  कायायन्वयनमा यवुाको सहभालगता गराइनेछ । 
 (२) योजना छनौट र लनमायण प्रवियामा प्रत्यि रूपमा यवुािाई संिग्न गराउन 
संस्थागत प्रणािीको ववकास गररनेछ ।   खा
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 (३) यवुािाई ववलभन्न िते्रमा स्वंयसेवकका रुपमा सहभालग हनु अवसर प्रदान गरी 
नेततृ्वदायी भलूमकामा स्थावपत गनय र उदाहरणीय यवुामैत्री स्थानीय सरकारको 
अविारणािाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ ।  

५. यवुामैत्री काययिमको तजुयमााः (१) यवुामैत्री काययिम तजुयमा, यवुाका सवाि 
र सरोकारका ववषयमा बहस, अन्तरविया र पैरवीका िालग अनकूुि वातावरण 
सृजना गररनेछ ।  
 (२) स्थानीय तहको आलथयक, सामाशजक र सांस्कृलतक ववकासमा यवुाको ज्ञान, 
लसप, िारणा र समयको प्रभावकारी सदपुयोग गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  
 (३) समावेिी लसद्धान्त र सकारात्मक ववभेदको माध्ययमबाट समाजमा पछालड 
पाररएका मवहिा यवुा, अपाङ्गता भएका यवुा, दलित यवुा जस्ता प्राथलमकता र वविेष 
प्राथलमकताका समूहका यवुाहरूिाई मूिप्रवाहीकरण गनयका िालग आवश्यक 
व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

(४) ववलभन्न उमेर समूहका यवुाको अवस्था र आवश्यकता फरक हनु े
भएकािे यवुािाई दईु फरक उमेर समूहमा वगीकरण गरी १६-२४ वषय र २५-
४० वषय गरी दईु समूहमा ववभाजन गरी िशित काययिमहरू सञ् चािन गररनेछ। 

६. लबलभन्न संघ संस्थासाँग सहकायय तथा समन्वयाः  (१) स्थानीय तहको ववकासमा 
यवुाबीचको सहकायय र समन्वयको िते्रिाई सङ् गठठत गरी प्रभावकारी बनाइनेछ।  
 (२) यवुाको बृहत्तर ववकासमा कायय गनय चाहने स्थानीय सङ् घसंस्था, क्िब, राविय 
तथा अन्तरायविय गैरसरकारी संस्थासाँग समन्वय गरी सरि र सहज कायय वातावरण 
सृजना गररनेछ । 
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पररच्छेद - ३ 
योजना प्रवियामा यवुाको सहभालगतासम्बन्िी व्यवस्था 

७. योजना तजुयमा प्रवियामा यवुा सहभालगतााः (१) स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, 
२०७४ बमोशजम वडास्तरीय आयोजना काययिम पवहचानको तहदेशख नै हरेक 
चरणमा यवुाको सहभालगतामा गराउने व्यवस्था लमिाइनेछ । 
 (२) योजना छनौट प्रवियामा हनु ेछिफि, प्राथलमकीकरण र लनणयय लनमायणमा 
सङ् गठठत वा असङ् गठठत यवुाको अथयपूणय सहभालगता बढाउाँदै िलगनेछ र आलथयक 
तथा प्राववलिक रूपमा सम्भाव्य पररयोजना छनौट गनय यवुाको समावेिी सहभालगता 
सलुनशश् चत गररनेछ। 
 (३) योजना छनौटको अन्तरवियामा बृहत  यवुा भेिाको आयोजना गरी यवुा क्िब, 
यवुा सञ् जाि र स्थानीय तह यवुा पररषद्का प्रलतलनलिको सहभालगतामा यवुाका 
सवािहरू पवहचान गने र योजना बनाउने व्यवस्था लमिाइनेछ ।   
 (४) योजनाको प्राथलमकीकरण गदाय यवुाका सबािसाँग प्रत्यि सरोकार राख् न े
ववषयिाई सम्बोिन हनुे गरी आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ ।  
  (५) योजना कायायन्वयनका िालग आन्तररक श्रोतको पवहचान गरी उपयोग 
गनय यवुािाई पररचािन गनय उशचत प्रबन्ि गररनछे । 

(६) योजना कायायन्वयनका िममा वातावरण संरिणका िालग 
सचेतनामूिक काययमा यवुाहरुिाई पररचािन गररनेछ । 

८. उपभोिा सलमलतको गठनमा यवुाको सहभालगतााः उपभोिा सलमलत गठन गदाय 
तोवकए बमोशजमको प्रलतितिे यवुाको प्रलतलनलित्व सलुनशश् चत गररनेछ । खा
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९. यवुािाई वविेष अवसर प्रदान गनेाः (१) यवुािाई सङ् गठठत र नेततृ्व ववकास 
गनय तथा स्वंयसेवाका िेत्रको पवहचान गरी ववववि िेत्रमा योगदान गने गरी अवसर 
प्रदान गनय आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ । 
 (२) योजना छनौट गदाय स्थानीय तह लभत्रका आलथयक, सामाशजक, सांस्कृलतक र 
पयायवरणीय ववषयमा जनचेतना अलभवृवद्ध तथा सििीकरण गने काययमा यवुाको 
भलूमकािाई प्राथलमकता ठदइनेछ।  
 (३) ववपद, कोलभड जस्ता प्राकृलतक ववपदको समयमा टेलिफोन, इन्टरनेट वा अन्य 
ववद्यलुतय माध्यमको प्रयोग गरी सरोकारवािाबीच आवश्यक छिफि, अन्तरविया, 
बैठक आयोजना गरी आवश्यक सहजीकरणका िालग यवुाको पररचािन गररनेछ ।   

१०. वावषयक बजेट ववलनयोजनसम्बन्िी व्यवस्थााः यवुा िशित काययिम 
कायायन्वयनका िालग छुट्टाइएको तोवकएका बजेट तथा तोवकएका काययिम अलनवायय 
रुपमा संचािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

११. योजना कायायन्वयनमा यवुा सहभालगता: (१) योजना कायायन्वयनमा सावयजलनक 
सूचना सम्प्रेषकको भलूमका लनवायह गने गरी यवुािाई महत्वपूणय साझेदारको रूपमा 
सविय सहभागी गराईनेछ ।  
 (२) साझेदारीमा ववलभन्न ववषय तथा िेत्रगत काययिम सञ् चािनका िालग यवुािाई 
आह्वान गररनेछ । 
 (३) यवुासाँगको साझेदारीमा सीप ववकास, उद्यमिीिता, सिुासन प्रवद्धयन, भ्रष्टाचार 
लनयन्त्रण र सामाशजक ववसङ्गलत ववरुद्धका अलभयान जस्ता काययिममा सहकायय 
गररनेछ ।  
 (४) स्थानीय तहस्तरमा यवुा पररषद्, यवुा सञ् जाि र वडा क्िबिाई योजनाको 
प्रवियामा संिग्न गराइने आवश्यक पषृ्ठपोषण लिईनेछ। 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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१२. अनगुमन तथा सपुरीवेिणमा यवुाको संिग्नतााः  (१) योजना कायायन्वयको 
काययकुििता एवं प्रभावकाररताको अनगुमन गने एवं सावयजलनक जवाफदेवहताको 
सलुनशिताको िालग सावयजलनक सनुवुाइ र सामाशजक परीिण जस्ता औजार प्रयोग 
गने गराउने काययमा यवुािाई संिग्न गराइनेछ । 
(२) स्थानीय तहमा सञ् चालित ववकास आयोजनाको अनगुमन तथा सपुरीवेिण 
काययमा यवुाको ववषयगत ववज्ञता भएको आिारमा समन्वय सलमलतको लसफाररसमा 
सहभालगता सलुनशित गररनेछ । 
(३) स्थानीय तहमा यवुाबाट सञ् चालित आयोजनाको अनगुमन तथा सपुरीवेिणमा 
आवश्यकता अनसुार आयोजना कायायन्वयन हनुे वडाको वडास्तरका अनगुमन 
सलमलतका प्रलतलनलििाई सहभागी गराइनेछ ।  
(४) यवुाका ववषयमा र यवुासाँगको साझेदारीमा भएका काययिमको लनयलमत 
अनगुमन, सपुरीवेिण र मलु्याङ् कन यवुा समन्वय सलमलतिे गरी काययपालिकामा 
प्रलतवेदन पेि गनेछ ।  
(५) स्थानीय तहका योजना अनगुमन तथा सपुरीवेिणमा संिग्न उत्कृष् ट यवुा 
तथा यवुा काययिमिाई वावषयक रूपमा परुस्कृत गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 
पररच्छेद - ४ 

यवुा समन्वय सलमलत सम्बन्िी व्यवस्था 

१३. यवुा समन्वय सलमलतको गठन:  (१) यवुाको योजना लनमायणमा सहभालगता र 
यवुासाँग सम्बशन्ित काययिमको समन्वयका िालग स्थानीय तहमा देहायबमोशजमको 
सलमलत गठन गररने छ । 
 (क) संयोजक, सामाशजक सलमलत    - संयोजक 
 (ख) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत    - सदस्य 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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 (ग) संयोजक, आलथयक सलमलत वा लनजिे तोकेको सलमलतको मवहिा सदस्य 
  - सदस्य  
 (घ) उपाध्यि, स्थानीय तह पररषद्   - सदस्य 
  (ङ) वियािीि यवुा, यवुा क्िब, यवुा सामाशजक सङ् घसंस्था मध्येबाट 

प्रमखु/अध्यििे समावेिी आिारमा मनोलनत गरेका दईु जना मवहिा समेत 
छ जना                 - सदस्य  

(च) िाखा प्रमखु, यवुा हेने स्थानीय तहको िाखा/महािाखा 
  - सदस्य सशचव 
 (२) उपदफा (१) मा भएको सलमलतको बैठकमा शजल्िा यवुा सलमलतका अध्यि, 
यवुाको िेत्रमा वविेष योगदान परु् याएका व्यशििाई समेत आवश्यकता अनसुार 
आमन्त्रण गनय सवकनेछ ।   

१४. मनोलनत सदस्यको योग्यता: (१) देहायको योग्यता पगेुको यवुा व्यशि 
समन्वय सलमलतमा मनोनयनका िालग योग्य हनुछेाः 

(क) १६ देशख ४० वषयसम्म उमेर भएका । 
 (ख) आिारभतू शििा पूरा गरेको । 
 (ग) यवुासाँग सम्बशन्ित आलथयक, सामाशजक, सांस्कृलतक, राजनीलतक, स्वंयसेवा वा 
लनजिे  प्रलतलनलित्व गने िेत्र कृवष, उद्यम, खेिकुद जस्ता िेत्रमा कम्तीमा दईु 
वषयको कायय अनभुव  भएको ।  
 (घ) नैलतक पतन देशखन ेकुनै फौजदारी अलभयोग निागेको । 

(ङ) नैलतक पतन देशखन ेकुन ैफौजदारी अलभयोग िागेको व्यशि भए सो 
अलभयोगबाट सफाई पाएको तीन वषय पूरा भएको । 

 (च) सरकारी सम्पशत्त वहनालमना नगरेको । 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
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१५. सलमलतका पदालिकारी तथा सदस्यको पदावलि: (१) सलमलतका मनोलनत 
सदस्यको पदावलि चार वषयको हनुेछ । 
(२) मनोलनत सदस्यको पदावलि एक काययकािका थप गनय सवकनेछ । 

१६. मनोलनत सदस्यको पद ररि हनुे: (१) देहायको अवस्थामा सलमलतका मनोलनत 
सदस्यको पद ररि भएको मालननेछ : 
 (क) पदबाट राजीनामा ठदएमा । 
 (ख) नैलतक पतन देशखन ेकुन ैफौजदारी अलभयोग प्रमाशणत भएमा । 
 (ग) पदीय आचरण ववपररत काम गरेमा ।  
 (घ) मतृ्य ुभएमा ।  
 (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोशजम पदबाट हटाउने कारबाही गनुय अशघ 
लनजिाई सफाइ पेि गने मौका ठदइनेछ । 
 (३) सलमलतको कुन ैपलन पद ररि भएमा बााँकी अवलिको िालग िेत्रगत प्रलतलनलित्व 
कायम राखी लनयशुि गनय सवकनेछ । 

१७.  सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार: (१) सलमलतको काम कतयव्य र 
अलिकार अन्यथा उल्िेख भए अलतररि देहायबमोशजम हनुेछाः  

(क) स्थानीय तहमा रहेका यवुाको अलभिेखीकरण गने, वववरण अद्यावलिक 
गने तथा उनीहरूको रुचीको िते्र पवहचान सवहत योग्य र सिम 
यवुाको छनौट गनय पालिकािाई सहयोग गने ।  

(ख) यवुासम्बन्िी काययिम एवं आयोजना सञ् चािन गनय आवश्यक समन्वय 
गने ।  

(ग) वावषयक योजना तजुयमा प्रवियामा यवुाको सहभालगताका िालग समन्वय 
गने । 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
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(घ) योजनाचिमा यवुाको सहभालगता अलभवृवद्ध गनय वडा यवुा क्िब, पालिका 
स्तरीय यवुा सञ् जाि, पालिका यवुा पररषद् र अन्य सरोकारवािासाँग 
लनयलमत समन्वय र सहकायय गने । 

(ङ) यवुाको प्रलतलनलित्वको समीिाका साथै काययिमहरूको अनगुमन तथा 
सपुरीवेिण गने। 

(च) यवुािे सञ् चािन गरेका आयोजना वा वियाकिापसम्बन्िी अलभिेखिाई 
दरुुस्त राख् ने । 

(छ) यवुाका िेत्रमा काम गने यवुा, सङ् घसंस्था, लनजीिेत्र िगायत अन्य 
सलमलत तथा ववभागसाँग समन्वय गरी यवुाका ववषयिाई मूिप्रवाहीकरण 
गने । 

(ज) यवुाको िमता अलभवृवद्ध तथा स्वंयसेवाका िेत्रहरूको पवहचान गरी 
आवश्यक काययिमका िालग काययपालिकािाई लसफाररस गने ।  

(झ) लबद्याियस्तरमै यवुा क्िब गठन र उनीहरूको सहभालगतािाई अलभवृवद्ध 
गरी सवि यवुा र सिम नागररक बनाउन भलूमका लनवायह गने ।  

(ञ) स्थानीय तहिे तोकेका यवुा समन्वयसम्बन्िी अन्य कायय गने ।  
(२)  उपदफा (१) मा तोवकएको काम कतयव्य र अलिकारका अलतररि स्थानीय 
तहिे यवुा पररचािनको आवश्यकता देखेमा यवुा समन्वय सलमलतसाँगको परामियमा 
काययपालिकाबाट लनणयय गराई थप शजम्मेवारी तोक्न बािा परु् याएको मालननेछैन ।  

१८. सलमलतको बैठकसम्बन्िी व्यवस्था:  (१) सलमलतको बैठक सामान्यतया दईु 
मवहनामा एक पटक बस्ने छ, आवश्यकता अनसुार थप बैठक बस्न सवकनेछ ।  

(२) बैठकमा कशम्तमा एकाउन्न प्रलतित सदस्य उपशस्थत भएमा गणपरुक 
संख्या पगेुको मालनने छ । बहमुतको लनणययिाई बैठकको लनणयय मालननेछ ।  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
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(३) बैठकको अध्यिता सलमलतको संयोजकिे गनेछ । संयोजकको 
अनपुशस्थलतमा उपशस्थत मध्ये जेष्ठ सदस्यिे बैठकको अध्यिता गनेछ ।  

(४) बैठकसम्बन्िी अन्य काययववलि सलमलत आफैिे लनिायरण गनय सक्नेछ।  

१९. सलमलतका पदालिकारी एवं सदस्यको आचारसंवहता सम्बन्िी व्यवस्थााः यवुा 
समन्वय सलमलतका पदालिकारी तथा सदस्यिे सलमलतका लनणयय र काम कारबाहीिाई 
पारदिी र ववश्वालसिो बनाउन सलमलतको आचारसंवहता बनाई िागू गनुयपनेछ।  

 

पररच्छेद - ५ 
समन्वय तथा सहकायय सम्बन्िी व्यवस्था 

२०. स्थानीय योजना प्रवियामा यवुा सहभालगता: (१) देहाय बमोशजमका व्यशि 
तथा संस्थािाई स्थानीय योजना प्रवियामा यवुा सहभालगतासम्बन्िी सरोकारवािाको 
रूपमा पवहचान गररनेछाः  
 (क) स्थानीय तहको शििा, यवुा र खेिकुद िाखा, 
 (ख) स्थानीय स्तरका ववलभन्न राजनीलतक दि र भात ृसङ् गठन,  
 (ग) स्थानीय स्तरमा काम गने ववलभन्न राविय र अन्तरायविय गैरसरकारी 

संस्था तथा ववकास साझेदार,  
 (घ) सञ् चार माध्यम, 
 (ङ) ववलभन्न पेिा व्यवसायमा संिग्न यवुा उद्यमी, अनसुन्िानकताय, ववद्वत वगय,  

(च) स्थानीय व्यवस्थापन सलमलत, ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत,  बजार 
व्यवस्थापन सलमलत, फोहोर व्यवस्थापन सलमलत, वातावरण, टोि ववकास 
खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



 खण्ड ५) संख्या 16 स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत २०७८।०५।१० 

13 
 
 

संस्था/सलमलत, उपभोिा सलमलत, मवहिा/आमा समूह, सहकारी र िालमयक 
समदुाय जस्ता ववलभन्न ववषयगत समूह, 

 (छ) यवुा समूह । 

२१. स्थानीय योजना प्रवियामा यवुा सहभालगतासम्बन्िी सरोकारवािाको भलूमका:  

(१) स्थानीय तहको भलूमका  
(क) स्थानीय तहको नीलत लनमायण प्रवियामा यवुाको अथयपणूय सहभालगता 
सलुनशित गने ।  
(ख) स्थानीय तहस्तरमा यवुा पररषद्, स्थानीय तह स्तरीय यवुा सञ् जाि 

गठन गने र प्रत्येक वडामा वडा यवुा क्िब गठन गरी यवुाका िालग 
नेततृ्व ववकास र स्वंय सेवाका अवसर सृजना गने ।  

(ग) शििा, यवुा र खेिकुद िाखािे ववभागका काययसाँग समावहत गदै थप 
काययिमका िालग प्रत्यके आलथयक वषयमा आन्तररक, बाह्य र सितय 
बजेटका िालग पहिकदमी लिने।  

(घ) योजना प्रवियामा यवुाको सहभालगता, सहकायय र नेततृ्व ववकास गने ।   
(ङ) नमनुा यवुामैत्री पालिकाका रूपमा स्थावपत हनु आवश्यता अनसुार राविय 
यवुा पररषद्साँग समन्वय गने ।  

 (२) ववकास साझेदारहरुको भलूमका 

(क) अन्तरायविय गैरसरकारी िेत्र, अन्तरदेिीय लनकाय, संयिु रािसङ् घ जस्ता 
ववकास साझेदारिे यवुाको नेततृ्व ववकास हनुे काययिममा िगानी गने । 

(ख) काययपालिकासाँगको समन्वय र सहकाययमा काययिम तय गने ।  
खा
ँडादे
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(ग) काययपालिकािे प्राथलमकीकरण गरेका यवुाका िते्रका काययिमिाई 
आिार बनाई काययिम संचािन कायययोजना बनाउने। 

 

(३) लनजी िते्रको भलूमका 
(क) लनजी िेत्रिे सामाशजक उत्तरदावयत्व अन्तगयत यवुा िशित काययिम 

सञ् चािन गने । 
(ख) लनजी िेत्रको नेततृ्वमा हनुे काययिममा यवुाको सहयोग लिने र 

यवुावगयिाई उत्प्रेररत गने ।  

 (४) सामाशजक सङ् घ संस्थाहरुको भलूमका  
(क) सामाशजक सङ् घसंस्थाका सञ् जािमा यवुाको नेततृ्व र मदु्दािाई 

प्राथलमकता ठदने ।  
(ख) यवुामा सदाचार प्रवद्धयन गने, नेततृ्व ववकास गने खािका काययिम तय 

गने । 
(ग) यवुाको नेततृ्व ववकासका िालग उनीहरको लसप तथा िमता अलभवृवद्ध 

हनुे काययिम िागू गने ।  
(घ) स्थानीय तहसाँगको समन्वयमा यवुा िशित काययिम कायायन्वयन गने ।   

(५) सञ् चार िते्रको भलूमका 
(क) यवुाको सहभालगताका ववषयमा सञ् चार माध्यममा प्राथलमकताका साथ 

उठाउने ।  
(ख) यवुािे गरेका सकारात्मक काययको प्रसार प्रसार गने । 
(ग) यवुािाई नैलतक शििा हनु े खािका काययिमको प्रकािन तथा 

प्रसारणमा जोड ठदने ।  
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(घ) यवुाको नेततृ्वमा भएका सफितािाई प्राथलमकता ठदने ।  

२२. समन्वय र सहकायय: (१) यवुाको सहभालगता अलभवृवद्धका िालग संघस्तरमा 
यवुा तथा खेिकुद मन्त्रािय, राविय योजना आयोग र ववलभन्न ववषयगत मन्त्रािय, 
राविय यवुा पररषद् र मातहतका सलमलत, प्रदेि सरकार यवुा मालमिा मन्त्रािय,  
प्रदेि नीलत तथा योजना आयोग र अन्य ववषयगत मन्त्राियबाट हनुे यवुासम्बन्िी 
सङ् घ तथा प्रदेिका नीलत तथा काययिम र बजेटका िालग उशचत समन्वय र 
सहकायय गररनेछ ।  

(२) योजना लनमायण प्रवियामा यवुा सहभालगता सलुनशश् चत गनय स्थानीय 
तहबाट यवुाको ववकासका िालग गररएका प्रयासमा साझेदारी बढाई स्थानीय तहमा 
यवुा संयन्त्रको ववकास गररनेछ।  

(३) यवुाको समग्र ववकास गरी नेततृ्व स्थावपत गनय र स्वंयसेवाका अवसर 
सृजना गनय ववलभन्न यवुा सङ् घ सङ् गठन, राविय तथा अन्तरायविय गैरसरकारी संस्था, 
सहकारी, लनजी िते्र र ववकास साझेदारबाट साझारूपमा ववलभन्न काययिम सञ् चािन 
गररनेछ । 
  (४) यवुा ववकासमा काययरत सङ् घ संस्था, सञ् जाि, यवुा क्िब, रेडिस, 
स्काउट, लनजी िते्रका यवुा, उद्यमी संस्थाको साझेदारीमा सहकायय गरी यो काययववलि 
कायायन्वयन गनय वविेष काययिम सञ् चािन गररनेछ ।  
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पररच्छेद - ६ 
ववववि 

२३. सहयोग गनुयपनेाः यस काययववलि बमोशजम यवुा सहभालगता बढाउनको िालग 
आवश्यक सहयोग गनुय सम्बलित सबैको कतयव्य हनुेछ ।  

२४. व्याख्या गने अलिकाराः यस काययववलिमा भएका कुन ैपलन व्यवस्था अस्पष्ट 
भएमा सोको अशन्तम व्याख्या काययपालिकािे गनेछ ।  

२५. बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेाः यो काययववलि कायायन्वयनको िममा कुन ै
बािा अड्चन आएमा स्थानीय तहको काययपालिकािे त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन 
सक्नेछ ।   

२६. संिोिन गनय सक्नेाः काययपालिकािे आवश्यकता अनसुार काययववलिमा संिोिन 
गनय सक्नेछ । 
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अनसुचुी - १ 
( दफा ३ को उपदफा १ साँग सम्बशन्ित ) 

 
यवुाको तथ्याङ् क अलभिेखीकरण र अद्यावलिक गने फारामको ढााँचा 

पररचयात्मक खण्ड 
नाम थराः 
स्थानीय तहको नाम:                                        वडा न.: 
घरमिुीको पूरा नाम :                                                                        
जातजालत:                                             पररवार संख्या 
:                                                                                    
मवहिााः                                                 परुुष :                                                                                                      
अन्य:                                                  अपाङ् गता 
भए अपाङ् गताको वकलसम: 
व्यशिगत खण्ड 
१६ देशख ४० वषयको उमेर समूहका िालग 
१) उमेराः                                 २) लिङ्ग: म÷प÷ु अ 
३) वैवावहक अवस्था : वववावहत÷ अवववावहत÷ एकि   ४) अपाङ्गताको अवस्था:  
५) िैशिक अवस्था:                           ६) पेिा व्यवसायाः 
७) आबद्धता :  
िैशिक अवस्था 
िैशिक संस्थामा पढ्न िेख् न गएको        कवहल्यै ववद्यािय÷ववश्वववद्यािय नगएको                          
हाि पढ्न िेख् न गइरहेको  ववद्यािय÷ववश्वववद्यािय : 
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िैशिक स्तर 
क) सािरता÷अनौपचाररक शििा       ख) माध्यलमक तह ÷आिारभतु शििा          ग) 
प्रवीणता तह       घ) स्नातक तह              ङ) स्नातकोत्तर तह           
च) ववद्यावाररलि                  
अध्ययन गरेको िते्र 
मानववकी तथा सामाशजक शििा                               
व्यवस्थापन    
शििा                                                                               
ववज्ञान तथा प्रववलि                                  
स्वास्थ्य÷शचवकत्सािास्त्र                             इशन्जलनयररङ  
काननु                                         कृवष  
वन                                                                    
पिवुवज्ञान÷पिशुचवकत्सा र मत्स्यपािन  
कम््यटुर÷सूचना ववज्ञान            अन्य                   थाहा छैन  
  
 
पेिा ÷व्यवसाय 
घरेि ु         उद्योग           व्यापार       सेवा                     कृवष 
  वैदेशिक रोजगार      पूणय रोजगार               
अियरोजगार                  पूणय बेरोजगार  
सीप÷तालिमाः                   सीप वा तालिम प्राप्त लनकायाः        
 मालसक आम्दानीाः                वावषयक आम्दानीाः                  
सम्पशत्तको वववरणाः   
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अपाङ्गताको अवस्था 
(१) अपाङ्गता  भएको               (२)  अपाङ्गता  नभएको 
अपाङ् गता भएको भए अपाङ् गताको वकलसम 
क) िारीररक अपाङ्गता             ख) बवहरा         ग) ससु्तश्रवण  
घ) पणूय दृवष्टलबवहन         ङ) न्यून दृवष्टयिु       च) स्वर तथा 
बोिाइसम्बन्िी  
छ) श्रवण दृवष्टलबवहन                    ज) अनवंुिीय रिश्राव 
(हेमोफेलिया)     
झ) अवटजम                        ञ) बौवद्धक अपाङ्गता            
ट) मनोसामाशजक अपाङ्गता           ठ) बहअुपाङ्गता   
ववज्ञताको िेत्र :  
रुशचको िते्र :      
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अनसुचुी - २ 
(दफा ३ को उपदफा ३ साँग सम्बशन्ित ) 

इच्छुक यवुािाई ववज्ञता वा अनभुवको प्राथलमकताका आिारमा रुशचअनरुूप संिग्न 
हनुे फारामको ढााँचा 
 
 
 
श्री................................ 
..............पालिकाको कायायिय               
      
        लमलताः........................  
 

ववषयाः स्वंयसेवकका रूपमा सहभागी हनु पाऊाँ  ।  
महोदय, 
म ववगत .... वषयदेशख ................... ववषयमा काम गदै आइरहेको छु । यस 
……गाउाँमा सोही बमोशजमका योजना र काययिमको सरुुवात गररएकािे मेरो िैशिक 
योग्यता, काययअनभुवका आिारमा  ........................... काययका िालग स्वयम  सेवा 
गनय इच्छुक रहेकािे यो लनवेदन पेि गरेको छु ।  
१. नाम थराः  
२. ठेगाना :  
(क) स्थायी ठेगाना, ………गाउाँ/नगरपालिका ................................. वडा नं.: 
.........  टोि ........ 

हािसािै शखचेको पासपोटय 
साइजको फोटो 
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(ख) अस्थायी ठेगाना, …….गाउाँ/नगरपालिका ...................... वडा न.: ........ 
टोि .................... 
   सम्पकय  नम्वर ........................   इमेि 
........................................................... 
३. लिङ्ग .............................. 
४. जन्म लमलत (वविम सम्वत): .............................. 
५. उमेर : 
६. वैवावहक शस्थलत : वववावहत/अवववावहत :  
७. वववावहत भए पलत ÷पत्नीको नाम : 
८. िमय :  
९. नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको नम्बर, जारी भएको लमलत र शजल्िा :  
१०. बाबकुो नाम : 
११. आमाको नाम :  
१२. िैशिक योग्यता : 
१३. अपाङ्गता भएमा सोको वववरण : 
१४. सेवा गनय चाहेको िते्र ववज्ञता र रुशचको ववषय : 
१५. सेवा गनय चाहेको समयावलि : 
 सम्बशन्ित ववषयमा कुनै तालिम लिएको भए : १.  
                २.  
                 ३.  
 सेवा गनय चाहेको ववषयको अनभुव भएमा 
...............देशख ......................सम्म 
...........................पद.........................कायायिय ।   
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...............देशख ......................सम्म 

...........................पद.........................कायायिय ।  

...............देशख ......................सम्म 

...........................पद.........................कायायिय । 
(यो लनवेदनसाँगै नागररकताको प्रलतलिपी, िैशिक प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी र तालिम 
लिएको भए सोको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी र अनभुवको प्रमाणपत्र समेत पेि गनुयपनेछ 
।) 
आवेदकको नाम, थर : 
                                                        
दस्तखत : 
                                                          लमलत :   
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अनसूुची - ३ 
(दफा ९ को उपदफा १ र दफा १७ को उपदफा १ को (ज) साँग सम्बशन्ित) 

यवुाको नेततृ्व ववकास र स्वंयसेवाका िते्र 
 
१. नेततृ्व ववकासका िते्र  
(१) यवुाको िमता ववकास  
यो काययववलििे सावयजलनक नीलत लनमायण, योजना लनमायण, लनणयय प्रविया, कायायन्वयन 
र अनगुमनमा यवुा सहभालगता बढाउने र यवुाको नेततृ्वमा सामाशजक, आलथयक 
रूपान्तरण र वातावरणीय समस्या समािान गरी राि लनमायणमा यवुा स्वंयसेवािाईय 
आम संस्कृलतका रूपमा ववकास गनय र यवुािाई योजना लनमायण प्रवियाको नेततृ्वमा 
परु् याउन लनम्न िते्रमा यवुाको िमता ववकास गनय आवश्यक छ ।  
(क) यवुा नेततृ्व ववकासका िालग यवुाको रुची, ज्ञान, लसप र िारणाको आिारमा 

रािलनमायणमा संिग्न हनु उत्प्रेरणा जगाई काम गने अवसर सृजना गने ।  
(ख) यवुा ववकास तथा तालिम, आपसी छिफि, गोष्ठी, अध्ययन, अनसुन्िान, 

नेततृ्व तालिम र िमता अलभवृवद्ध, सांस्कृलतक आदान-प्रदान र सहकाययको 
संस्कृलत बनाउन स्थानीय तहमा यवुा ववकास स्रोत केन्र लनमायण गने ।   

(ग) यवुा, नागररक सङ् घ संस्था, सञ् जाि, उद्यमिीि यवुा, िगायत वविेष 
प्राथलमकता समूहका ववलभन्न प्रलतभावान यवुा छनौट गरी नेततृ्व ववकासका 
िालग ववशिवष्टकृत तालिम सञ् चािन गने ।  

(घ) यवुा नेततृ्व प्रलतष्ठान स्थापना गरी लनयलमतरूपमा यवुाको नेततृ्व गने जनिशि 
तयार गने। 

(ङ) यवुाको नेततृ्व ववकास र िमता अलभवृवद्धका िालग प्रादेशिक, संघीय, 
अन्तरदेिीय, दशिण एशियािी र अन्तरायविय तालिम, गोष्ठी तथा यवुा 
िशित काययिम र शिववरमा यवुािाईय सहभागी गराउने । 
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(च) यवुा प्रलतभाको खोजी गरी प्रोत्साहन गने तथा लनजको ववकास गनय मद्दत 
परु् याउन े। 

(२) नवप्रवतयन, सीप ववकास र उद्यमिीिता प्रवद्धयन  
(क) यवुाका नवीनतम ववचारिाई संकिन र मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट ववचारिाई 

इन्क्यवेुट गने । 
(ख) यवुािाईय सहकारी जस्ता ववलभन्न सामाशजक आलथयक समूहमा आबद्ध गराई 

उत्पादनका िेत्रमा सररक गराउने र अगवुा उद्यमी यवुा उत्पादन गने । 
(ग) यवुाको लसपिाई रोजगारी र बजारसाँग जोड्ने । उद्यमिीिता प्रवद्धयनमा 

भइरहेका काययिममा सरकारी आलथयक सहायता, प्रववलिको उपिब्िता र 
सहलुियतपूणय कजाय सहयोग जस्ता ववषयमा ववत्तीय संस्था र यवुा बीचमा 
सहजीकरण गने ।  

(घ)  यवुा सूचना केन्रको िमता अलभवृवद्ध गरी सोमाफय त  यवुा रोजगार 
काययिमिाई समन्वयात्मक तररकािे वडातहसम्म ववस्तार गने । 

(ङ) ववदेिमा रहेका प्रलतभावान यवुाको लसप, िमता र प्रलतभािाईय प्रोत्साहन र 
सम्मान गदै स्वदेिको वहतमा सदपुयोग गने ।   

(३) यवुा क्िब र सञ् जाि गठन तथा पररचािन  
(क) छररएर रहेका यवुािाई सङ् गठठत गने । प्रत्येक वडामा वडास्तरीय यवुा 

क्िब गठन गने र सबै िेत्रका यवुा र वडा यवुा क्िबबाट प्रलतलनलित्व हनु े
गरी यवुा सञ् जाि लनमायण गरी यवुा संस्था तथा सञ् जािसाँग सहकायय गने।  

(ख) बढ्दो सहरीकरण र अव्यवशस्थत बसोबासिाईय व्यवस्थापन गनय र सबै 
प्रकारका जोशखमबाट सरुशित रहन यवुा समूहिाईय जागरुक गराउने ।  खा
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(ग) यवुा लनरिरता उन्मूिन, वातावरण संरिण, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वंयसेवा, 
लसप ववकास र उद्यमिीिताका िालग यवुा सञ् जाििाईय सहयोग उपिब्ि 
गराई पररचािन गने ।  

(घ) सावयजलनक सेवा प्रवाह, नीलतलनमायण, ववकास व्यवस्थापन, सामाशजक, 
आलथयक रूपान्तरणमा यवुा सहभालगता सलुनशित गरी महत्वपूणय शजम्मेवारी 
प्रदान गने ।  

(ङ) प्रादेशिक, राविय, अन्तरायविय सेवा र अवसरमा यवुाको सहभालगता सलुनशित 
गने ।  

(च) मवहिा, दलित, मिेिी, मशुस्िम, अपाङ्ग, आठदवासी जनजालत, वपछलडएको 
िेत्रका, अल्पसङ्ख्यक, िैवङ्गक तथा यौलनक अल्पसङ्ख्यक यवुाको 
समावेशिता महत्वपूणय स्थानमा सलुनशित भए नभएको थाहा पाउन समावेिीता 
परीिण काययिम सञ् चािन गने । 

(४) यवुा हक अलिकारको सलुनशश् चतता  (क) सामाशजक र नागररक अलिकार 
र दावयत्वसम्बन्िी चेतना अलभवृवद्ध गनय यवुा िशित काययिम सञ् चािन 
गने। 

(ख) ववद्यािय, ववश्वववद्यािय र यवुा क्िबमाफय त यवुा नेततृ्व, यवुाको नीलत 
लनमायण तहमा नेततृ्वको महत्व, यवुा समावेिी अलिकार, यौन तथा प्रजनन  
स्वास्थ्य अलिकार, गणुस्तरीय शििा तथा रोजगारको अलिकार, यवुाको 
भलूमका तथा प्राकृलतक स्रोत सािनमालथको अलिकार, यवुाको खाद्य अलिकार, 
यवुाको आलथयक, राजनीलतक, सामाशजक तथा सांस्कृलतक अलिकार तथा 
वातावरणीय अलिकारका लबषयमा सचेतना काययिमहरू सञ् चािन गने । 

(ग) शजम्मेवार यवुा नागररक तयार गरी िोकतन्त्र, मानवअलिकार र सिुासन 
प्रवद्धयन गनय यवुाको समाज, पररवार, वातावरण र समग्र रािप्रलतको 
दावयत्वसाँग सम्बशन्ित उत्प्रेरणामूिक काययिम सञ् चािन गने ।  
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(५) यवुा सहकायय   
(क) मानव अलिकार, िोकतन्त्र, सिुासन, वातावरण संरिण, यवुा ववकास 
र अलिकारका िालग अन्तरायविय सङ् घ संस्था, गैरआवासीय नेपािी यवुा, 
दातलृनकाय तथा ववलभन्न प्रदेि तथा देिका यवुालबच सहकायय बढाउन े।अन्य 
स्थानीय तहसाँग यवुा भलगनी र लमतेरी काययिम सञ् चािन गने ।  
(ख) सामाशजक सांस्कृलतक सशम्मिनका िालग ववववि जालत, िमय, सम्प्रदाय, 
लिङ्ग, िेत्रका यवुाबीच सह-अशस्तत्व, सहकायय र सद् भाव ववकास गनय अन्तर 
सांस्कृलतक यवुा सम्मेिन, महोत्सव गने ।  
(ग) परुानो पसु्ताको अनभुव र नयााँ पसु्ताको उजायको सलमश्रण गरी दवैु 
पसु्ताबीचमा सहकायय (Inter-generational partnership) गरी समवृद्धका िालग 
पसु्तान्तरण, सकरात्मक अनभुवको हस्तान्तरण र रूपान्तरण काययिम 
सञ् चािन गने।  

(६) आमसञ् चार र यवुा 
(क) स्थानीय, प्रादेशिक, राविय, अन्तरायविय ज्ञान, अवसर तथा प्रववलिका ववषयमा 

यवुािाईय ससूुशचत गराउन एवं सामाशजक, ववकृलत र ववसंगलत, वहंसा, अपराि, 
बेचलबखन तथा दवु्ययसनका ववषयमा यवुािाईय सचेत गराउन रेलडयो तथा 
टेलिलभजन काययिम सञ् चािन गने, बिेुवटन, खबरपलत्रका प्रकािन गने ।  

(ख) सूचना सम्प्रेषणका िालग यवुाको नेततृ्वमा स्थानीय सूचना केन्रबाट सेवा 
प्रवाह गनुयका साथै छुटै्ट अनिाइन खबरपलत्रका, वेबसाइ सञ् चािन गने । 
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(७) सामाशजक समावेशिता 
(क) स्थानीय तहिे संचािन गने काययिममा अपाङ्गता भएका यवुा, जोशखममा 

रहेका यवुा, द्वन्द्व प्रभाववत यवुा, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत यवुा, दलित 
मशुस्िम समदुाय र वपछलडएको िते्रका यवुा जस्ता िशित समूहका यवुाको 
सहभालगता सलुनशित गने ।   

(ख) यवुालभत्रको सामाशजक समावेशिता अलभवृवद्धका िालग स्थानीय भाषामा सूचना 
प्रकािन, बे्रिलिपी, दोभाषेको व्यवस्था, अपाङ्गमैत्री सामाशजक संरचना, 
िैवङ्गक संवेदनिीि भाषा र संरचनाको व्यवस्था गने।  

(ग) प्राथलमकता र वविेष प्राथलमकतामा रहेका यवुाको सििीकरण र 
अलभमखुीकरण, आवश्यकता अनसुारको लसपमूिक र व्यावसावयक शििा, 
स्वास्थ उपचार सेवा र रोजगारी िगायतका ववषयमा वविेष ध्यान ठदन े।  

 
२. यवुा स्वंयसेवाका िते्र 
(१) मानवीय काययमा यवुा स्वंयसेवा   

(क) िैशिक बेरोजगार यवुािाई िशित गरी ववलभन्न िेत्रमा स्वंयसेवक पररचािन 
गने र यसिाईय वृवद्ध गदै िैजाने । यस्ता स्वंयसेवक, शििा, सामाशजक 
चेतना, ग्रामीण स्वास्थ्य, वातावरण, सूचना केन्र, कृवष तथा सेवा िेत्रहरूमा 
पररचािन गने ।  

(ख) रिदान, सरसफाइ जस्ता स्वयम  सेवी काययिमहरू आयोजना गने । यस्ता 
काययिम यवुा क्िबहरू माफय त अशघ बढाउने ।  

(ग) नेपािी सेना, नपेाि प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बि, राविय स्वयम  सेवा दि, नेपाि 
स्काउट, नेपाि रेडिस सोसाइटी, ववद्याथी, राजनीलतक सङ् गठन, क्िब 
तथा यवुा सङ् घ जस्ता संघ संस्थाको समन्वयमा आपतकािीन स्वंयसेवा 
प्रशििण ठदने तथा पररचयपत्र प्रदान गरी समाजसेवाका ववलभन्न िेत्र जस्तै 
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भकूम्प र प्राकृलतक ववपशत्त, महामारी, दघुयटना, खाद्य संकट र भोकमरी, 
डढेिो, द्वन्द्व तथा बाढीपवहरो जस्ता ववपत्तहरूमा पररचािन गने । 

(२) वन तथा वातावरण संरिण र पययटन प्रवद्धयनमा यवुा संिग्नता 
(क) यथु ग्रीन क्िब लनमायण गरी वातावरण सचेतना र संरिण, सरसफाइ, 

वृिारोपण िगायतका काययिम सञ् चािन गने । 
(ख) हैलसयत लबग्रकेा वन, उपयोगवहन खािी जग्गा रहेको वन िते्र, सडक, 

बाटो र खोिाका वकनार, ववद्यािय र सावयजलनक स्थिमा वृिारोपण तथा 
वन संरिणमा यवुा पररचािन गने ।  

(ग) पययटन ववकासका िालग होमस्टे, नयााँ पदयात्रा गन्तव्य र साहलसक 
पययटनको सम्भावनाको खोजी, सांस्कृलतक सम्पदा संरिण, नयााँ पययटकीय 
स्थिको प्रवद्धयन गनय यवुाको नेततृ्व र सहभालगतामा ववलभन्न महोत्सव र 
काययिम आयोजना गने ।  

(३) स्वंयसेवािाई ववकासको आिारिीिाको रूपमा स्थावपत गने   
(क) स्वंयसेवा गरेका यवुािाईय रोजगारीका अवसर, लनवायह भत्ता, पदोन्नलत र 

अन्य सेवाका िालग सकारात्मक मूल्याङ् कन गने । यवुा स्वंयसेवक समूह 
गठन गरी ववपत  तथा आपतकािीन अवस्थामा पररचािन गनय यवुा 
स्वंयसेवक तयार गने । स्वंयसेवाको अनभुव भएका यवुािाई वविेष 
प्राथलमकतामा राख् ने ।  

(ख) प्रत्यके वषय लडसेम्बर पााँच मा मनाइने अन्तरायविय स्वंयसेवक ठदवसका 
अवसरमा ववलभन्न िेत्रमा स्वंयसेवा गनेहरू मध्येबाट फरक वविाका 
कम्तीमा पााँच जना स्वंयसेवकिाईय प्रत्येक वषय सम्मान गने ।  
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  मूल्य रू. १5।- 

३. सामाशजक ववकृलत ववसङ्गलत ववरुद्ध यवुा अलभयान 
(१) ववद्यमान मवहिा वहंसा, जातीय ववभेद तथाz छुवाछूत, बोक्सी, छाउपडी, 

दाइजो प्रथा, बाि वववाह, बहवुववाह जस्ता सामाशजक ववकृलत ववसङ्गलत 
ववरुद्ध अलभयान सञ् चािन गनय स्थानीय यवुा क्िब, यवुा सञ् जाि तथा 
यवुा सशम्मलित लनजी िेत्रिाईय उत्प्ररेरत र प्रोत्सावहत गने ।  

(२) िागूपदाथय दवु्ययसनी, कुित, एचआईभी संिमण, आप्रवासन, 
मनोसामाशजक समस्या िगायतका ववषयमा अगवुा भई सचेतना काययिम 
सञ् चािन गने ।  

(३) साइबर िाइम तथा आिलुनक प्रववलिको दरुुपयोगसम्बन्िी सचेतना 
अलभयान सञ् चािन गने ।   

(४) मवहिा वहंसा, मानव बेचलबखन, िागपुदाथय ओसार पसार तथा ववलभन्न 
सामाशजक ववकृलत लनयन्त्रण गनय प्रहरी तथा यवुाको सामदुावयक प्रहरी 
सेि स्थापना गरी पररचािन गने ।  

(५) छोरी-बहुारी बचाऔ,ँ पढाऔ,ँ बालिका शििा, बालिका लबमा जस्ता 
अलभयानमूिक काययिम यवुाको नेततृ्वमा सञ् चािन गने ।     

(६) यवुा नेततृ्वका ववषयिाई ववद्याियका पाठ्यिममा समेत समावेि गने । 
लबद्याियस्तरमा बािक्िब गठन र उनीहरूको सहभालगतािाई अलभवृवद्ध 
गरी सवि यवुा र सिम नागररक बनाउन भलूमका लनवायह गने ।  
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