
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

  

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

                       दामाा गाउँऩालऱका 

स्थानीय राजऩत्र 

        खण्ड - ५                सङ्ख्या :    ४             लमलि : २०७८/११/२० 
 

भाग -२ 

दामाा गाउँऩालऱका  

 

गाईँ काययपालिकाबाट पाररत लमलत : २०७८/११/१० 

                                                                                  प्रमाणीकरण लमलत : २०७८/११/२० 

 

 

दामाा गाउँऩालऱकाकोयोजना प्रक्रियामा यवुा सहभालगिासम्बन्धी कायाक्रवलध, २०७८  

प्रस्तावनाः दामाय गाईँपालिकाकोयोजना लनमायण प्रलियामा लवकासको अधारशीिाको रूपमा रहकेा 

यवुाको ऄथयपणूय सहभालगता बढाईने ईद्दशे्यिे दामाय गाईँपालिकाकोअवश्यकता र प्राथलमकताको 

अधारमा यवुासँगको सहकाययिाइ व्यवलस्थत र प्रभावकारी बनाईन वान्छलनय भएकोिेस्थानीय सरकार 

सञ् चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को ईपदफा (१) बमोलजम दामाय  गाईँपालिकािे यो काययलवलध 

बनाइ जारी गरेको छ ।  
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पररच्छेद १ 

प्रारलभभक 

 

१. संलिप्त नाम र प्रारभभ: (१) यस काययलवलधको नाम "दामाय गाईँपालिकाको योजना प्रलियामा  यवुा 

सहभालगतासभबन्धी काययलवलध २०७८" रहकेो छ ।  

 (२) यो काययलवलध काययपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलतबाट िाग ूहुनेछ । 

२. पररभाषाः 

      लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययलवलधमा,– 

(क) 'ईपाध्यि' भन्नािे दामाय गाईँपालिका ईपाध्यि सभझनपुदयछ ।  

(ख) 'ऄध्यि' भन्नािे दामाय गाईँपालिका ऄध्यि सभझनपुदयछ ।  

(ग) 'प्राथलमकता समहूका यवुा' भन्नािे भौगोलिक, सामालजक-सांस्कृलतक, अलथयक, मानलवय तथा 

राजनीलतक रुपमा लपछलडएको समदूायमा रहकेा यवुाहरुिाइ सभझनपुछय ।   

(घ) 'स्थानीय तह' भन्नािे गाईँपालिका, नगरपालिका, ईपमहानगरपालिका र महानगरपालिकािाइ 

सभझनपुदयछ ।  

(ङ) 'यवुा'भन्नािे१६दलेख४०वषयसभमकानागररकिाइसभझनपुदयछ। 

(च) 'यवुाको ऄथयपणूय सहभालगता' भन्नािे योजना प्रलियामा यवुाको सहभालगता िलित समहू, 

साझेदार र नेततृ्वको रूपमा हुने सभझनपुदयछ ।  

(छ) 'यवुा समावेशी सहभालगता' भन्नािे दामाय गाईँपालिकाकोयवुा समन्वय सलमलत गठन, 

सहभागीसदस्यको चयन र मनोनयनमा समावेशी लसद्धान्तको अधारमा कभतीमा पचास प्रलतशत 

यवुा मलहिाको प्रलतलनलधत्व सभझनपुदयछ ।  

(ज) 'यवुासमहू' भन्नाि ेयवुाका िेत्रमा सलिय यवुा क्िब, यवुा सामालजक सङ् घ संस्था, स्काईट, 

यवुा तथा लवद्याथी सङ्  गठन र ईद्यमी यवुा, स्वयम ्सेवक जस्ता सङ् गलठत यवुाको समहू भन्ने 

सभझनपुदयछ ।  

(झ) 'लवषयगत सलमलत' भन्नािे दामाय गाईँपालिकाकोकाययपालिकाको कायय लवभाजन 

लनयमाविीबमोलजम स्थानीय तहमा गठन हुने लवषयगत सलमलतसभझनपुदयछ । 
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(ञ) 'लवशेष प्राथलमकताको समहूका यवुा' भन्नािे द्वन्द्वपीलडत, जोलखममा परेका, ऄपाङ्गता 

भएका, सीमान्तकृत, िोपोन्मखु, ऄल्पसङ््यक, दलित, मलुस्िम समदुायका र लपछलडएको 

िेत्रका यवुा सभझनपुदयछ । 

(ट) 'सलमलत' भन्नािे दफा १४ बमोलजमको यवुा समन्वय सलमलतसभझनपुदयछ । 

(ठ) 'सरोकारवािा लनकाय' भन्नािे यवुाका िालग सरोकार रा् न े सरकारी लनकाय, लवकास 

साझेदार, राजनीलतक दि, लनजी िेत्र, सञ् चार िेत्र, सामदुालयक, सांस्कृलतक तथा सामालजक 

सङ् घसंस्था, धालमयक सङ् घसंस्था, रालरिय तथा ऄन्तरायलरिय गसरसरकारी संस्था, शसलिक संस्था, 

समदुाय, पररवार, अफन्त र यवुा समहू भन्ने सभझनपुदयछ । 

 

पररच्छेद  २ 

यवुाको ऄवस्था पलहचान र सहकायय सभबन्धी व्यवस्था 

३. यवुाको तथ्याङ् क ऄधावलधक गन े र ऄलभिखेीकरण गन े : (१) यवुाको जनसङ््या, लिङ्ग, 

जातजालत, भाषा, धमय, शसलिक ऄवस्था, अलथयक ऄवस्था, ऄपाङ्गता, पेशा व्यवसाय जस्ता लवषयमा 

तथ्याङ् करा् न ेर ऄध्यावलधक गररनेछ ।  

(२) यवुाको िेत्रमा सलिय समहूको पलहचान गरी ऄलभिेख रा् न ेयवुा क्िब, यवुा सामालजक 

सङ् घ संस्था, स्काईट, राजनीलतक दि, ईद्यमी यवुा, स्वंयसेवीजस्ता सङ्गलठत यवुाको समहूिाइ 

सहकाययका िालग अह्वान गररनेछ ।  

 (३) आच्छुक यवुािाइ लवज्ञता वा ऄनभुवको प्राथलमकताका अधारमा रुलचऄनसुारको िेत्रमा 

संिग्न गराईन रोष्टर तयार गरी अवश्यकता ऄनसुार सहभागी गराआनेछ ।  

(४) सचूना प्रलवलधको प्रयोग गरी तथ्याङ् कको संकिन, ऄद्यावलधक र ऄलभिेख व्यवस्थापन 

गररनेछ ।  

 (५) स्थानीय तह लभत्रका लवलभन्न लवषयगत योजना लनमायण प्रलिया, कायायन्वयन र ऄनगुमन 

काययमा यवुािाइ संिग्न, साझेदार र लवज्ञ सल्िाहकारको रूपमा सहभागी गराआनेछ ।  

४. नीलत लनमाणय तथा कायायन्वयनमा यवुाको सहभालगताः (१) यवुाको िमता लवकास गरी अधारभतू 

शलिका रूपमा स्थालपत गरी सबस तहका नीलत तथा योजना लनमायण, लनणयय एवम ्कायायन्वयनमा यवुाको 

सहभालगता गराआनेछ । 
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 (२) योजना छनौट र लनमायण प्रलियामा प्रत्यि रूपमा यवुािाइ संिग्न गराईन संस्थागत 

प्रणािीको लवकास गररनेछ ।   

 (३) यवुािाइ लवलभन्न िेत्रमा स्वंयसेवकका रुपमा सहभालग हुन ऄवसर प्रदान गरी नेततृ्वदायी 

भलूमकामा स्थालपत गनय र ईदाहरणीय यवुामसत्री स्थानीय सरकारको ऄवधारणािाइ थप प्रभावकारी 

बनाइनेछ ।  

५. यवुामसत्री काययिमको तजुयमाः (१) यवुामसत्री काययिम तजुयमा, यवुाका सवाि र सरोकारका लवषयमा 

बहस, ऄन्तरलिया र पसरवीका िालग ऄनकूुि वातावरण सजृना गररनेछ ।  

 (२) दामाय गाईँपालिकाकोअलथयक, सामालजक र सांस्कृलतक लवकासमा यवुाको ज्ञान, लसप, धारणा 

र समयको प्रभावकारी सदपुयोग गने व्यवस्था लमिाआनेछ ।  

 (३) समावेशी लसद्धान्त र सकारात्मक लवभेदको माध्ययमबाट समाजमा पछालड पाररएका मलहिा 

यवुा, ऄपाङ्गता भएका यवुा, दलित यवुा जस्ता प्राथलमकता र लवशेष प्राथलमकताका समहूका 

यवुाहरूिाइ मिूप्रवाहीकरण गनयका िालग अवश्यक व्यवस्था लमिाआनेछ ।  

(४) लवलभन्न ईमेरसमहूका यवुाको ऄवस्था र अवश्यकता फरक हुने भएकािे यवुािाइ दइु फरक 

ईमेर समहूमा वगीकरण गरी१६–२४ वषय र २५–४० वषय गरी दइु समहूमा लवभाजन गरी िलित 

काययिमहरू सञ् चािन गररनेछ । 

६. लबलभन्न संघ संस्थासगँ सहकायय तथा समन्वयः  (१) दामाय गाईँपालिकाकोलवकासमा यवुाबीचको 

सहकायय र समन्वयको िेत्रिाइ सङ्  गलठत गरी प्रभावकारी बनाआनेछ ।  

 (२) यवुाको बहृत्तर लवकासमा कायय गनय चाहने स्थानीय सङ् घसंस्था, क्िब, रालरिय तथा 

ऄन्तरायलरिय गसरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरी सरि र सहज कायय वातावरण सजृना गररनेछ । 

 

पररच्छेद  ३ 

योजना प्रलियामा यवुाको सहभालगतासभबन्धी व्यवस्था 

७. योजना तजुयमा प्रलियामा यवुा सहभालगताः (१) स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ बमोलजम 

वडास्तरीय अयोजनाकाययिम पलहचानको तहदलेख नस हरेक चरणमा यवुाको सहभालगतामा गराईने 

व्यवस्था लमिाआनेछ । 
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 (२) योजना छनौट प्रलियामा हुने छिफि, प्राथलमकीकरण र लनणयय लनमायणमा सङ् गलठत वा 

ऄसङ् गलठत यवुाको ऄथयपणूय सहभालगता बढाईँदस िलगनेछ र अलथयक तथा प्रालवलधक रूपमा सभभाव्य 

पररयोजना छनौट गनय यवुाको समावेशी सहभालगता सलुनलश् चत गररनेछ। 

 (३) योजना छनौटको ऄन्तरलियामा बहृत ्यवुा भेिाको अयोजना गरी यवुा क्िब, यवुा सञ् जाि 

र स्थानीय तह यवुा पररषदक्ा प्रलतलनलधको सहभालगतामा यवुाका सवािहरू पलहचान गने र योजना 

बनाईने व्यवस्था लमिाआनेछ ।   

 (४) योजनाको प्राथलमकीकरण गदाय यवुाका सबािसँग प्रत्यि सरोकार रा् न ेलवषयिाइ सभबोधन 

हुने गरी अवश्यक व्यवस्था लमिाआनेछ ।  

 (५) योजना कायायन्वयनका िालग अन्तररक श्रोतको पलहचान गरी ईपयोग गनय यवुािाइ पररचािन 

गनय ईलचत प्रबन्ध गररनेछ । 

(६) योजना कायायन्वयनका िममा वातावरण संरिणका िालग सचेतनामिूक काययमा यवुाहरुिाइ 

पररचािन गररनेछ । 

८. ईपभोिा सलमलतको गठनमा यवुाको सहभालगताः ईपभोिा सलमलत गठन गदाय तोलकए बमोलजमको 

प्रलतशतिे यवुाको प्रलतलनलधत्व सलुनलश् चत गररनेछ । 

९. यवुािाइ लवशेष ऄवसर प्रदान गनेः (१) यवुािाइ सङ् गलठत र नेततृ्व लवकास गनय तथास्वंयसेवाका 

िेत्रको पलहचान गरी लवलवध िेत्रमा योगदान गने गरी ऄवसर प्रदान गनय अवश्यक व्यवस्था लमिाआनेछ । 

 (२) योजना छनौट गदाय स्थानीय तह लभत्रका अलथयक, सामालजक, सांस्कृलतक र पयायवरणीय 

लवषयमा जनचेतना ऄलभवलृद्ध तथा सशिीकरण गने काययमा यवुाको भलूमकािाइ प्राथलमकता लदआनछे।  

 (३) लवपद,कोलभडजस्ता प्राकृलतक लवपदको समयमा टेलिफोन, आन्टरनेट वा ऄन्य लवद्यलुतय 

माध्यमको प्रयोग गरी सरोकारवािाबीच अवश्यक छिफि,ऄन्तरलिया, बसठक अयोजना गरी 

अवश्यक सहजीकरणका िालग यवुाको पररचािन गररनेछ ।   

१०. वालषयक बजेट लवलनयोजनसभबन्धी व्यवस्थाः यवुा िलित काययिम कायायन्वयनका िालग छुट्टाआएको 

तोलकएका बजेट तथा तोलकएका काययिम ऄलनवायय रुपमासंचािन गने व्यवस्था लमिाआनेछ । 

११. योजना कायायन्वयनमा यवुा सहभालगता: (१) योजना कायायन्वयनमा सावयजलनक सचूना सभपे्रषकको 

भलूमका लनवायह गने गरी यवुािाइ महत्वपणूय साझेदारको रूपमा सलिय सहभागी गराइनेछ ।  

 (२) साझेदारीमा लवलभन्न लवषय तथा िेत्रगत काययिम सञ् चािनका िालग यवुािाइ अह्वान 

गररनेछ । 
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 (३) यवुासँगको साझेदारीमा सीपलवकास, ईद्यमशीिता, सशुासन प्रवद्धयन, भ्रष्टाचार लनयन्त्रणर 

सामालजक लवसङ्गलत लवरुद्धका ऄलभयान जस्ता काययिममासहकायय गररनेछ ।  

 (४) स्थानीय तहस्तरमा यवुा पररषद,् यवुा सञ् जाि र वडाक्िबिाइ योजनाको प्रलियामा संिग्न 

गराआने अवश्यक पषृ्ठपोषण लिइनेछ। 

१२. ऄनगुमन तथा सपुरीवेिणमा यवुाको संिग्नताः  (१) योजना कायायन्वयकोकाययकुशिता एवं 

प्रभावकाररताको ऄनगुमन गने एवं सावयजलनक जवाफदलेहताको सलुनलिताको िालग सावयजलनक सनुवुाआ 

रसामालजक परीिण जस्ता औजार प्रयोग गने गराईने काययमा यवुािाइ संिग्न गराआनछे । 

(२) स्थानीय तहमा सञ् चालित लवकास अयोजनाको ऄनगुमन तथा सपुरीवेिण काययमा यवुाको 

लवषयगत लवज्ञता भएको अधारमा समन्वय सलमलतको लसफाररसमा सहभालगता सलुनलित गररनेछ । 

(३) स्थानीय तहमा यवुाबाट सञ् चालित अयोजनाको ऄनगुमन तथा सपुरीवेिणमा अवश्यकताऄनसुार 

अयोजना कायायन्वयन हुने वडाको वडास्तरका ऄनगुमन सलमलतका प्रलतलनलधिाइ सहभागी गराआनछे ।  

(४) यवुाका लवषयमा र यवुासँगको साझेदारीमा भएका काययिमको लनयलमत ऄनगुमन, सपुरीवेिण र 

मलु्याङ् कन यवुा समन्वय सलमलतिे गरी काययपालिकामा प्रलतवेदन पेशगनछे ।  

(५) स्थानीय तहका योजना ऄनगुमन तथा सपुरीवेिणमा संिग्न ईत्कृर ट यवुा तथा यवुा काययिमिाइ 

वालषयकरूपमा परुस्कृत गने व्यवस्था लमिाआनेछ ।  

पररच्छेद – ४ 

यवुा समन्वय सलमलत सभबन्धी व्यवस्था 

१३. यवुा समन्वय सलमलतको गठन:  (१) यवुाको योजना लनमायणमा सहभालगता र यवुासँग सभबलन्धत 

काययिमको समन्वयका िालग स्थानीय तहमा देहायबमोलजमको सलमलत गठन गररनेछ । 

 (क) संयोजक, सामालजक सलमलत      – संयोजक 

 (ख) प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत       –  सदस्य 

 (ग) संयोजक, अलथयक सलमलत वा लनजिे तोकेको सलमलतको मलहिा सदस्य  – सदस्य  

 (घ) ईपाध्यि,स्थानीय तहपररषद ्      – सदस्य 

  (ङ) लियाशीि यवुा, यवुा क्िब, यवुा सामालजक सङ्  घसंस्था मध्येबाट प्रमखु/ऄध्यििे 

समावेशी अधारमा मनोलनत गरेका दइु जना मलहिासमेतछजना   – सदस्य  

(च) शाखा प्रमखु, यवुा हनेे दामाय गाईँपालिकाकोशाखा/महाशाखा – सदस्य सलचव 
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 (२) ईपदफा (१) मा भएको सलमलतको बसठकमा लजल्िा यवुा सलमलतका ऄध्यि, यवुाको िेत्रमा 

लवशेष योगदान परु  याएका व्यलििाइ समेत अवश्यकता ऄनसुार अमन्त्रण गनयसलकनेछ ।   

१४. मनोलनत सदस्यको योग्यता: (१) दहेायको योग्यता पगेुको यवुा व्यलि समन्वय सलमलतमा मनोनयनका 

िालग योग्य हुनेछः 

(क) १६ दलेख ४० वषयसभम ईमेर भएका । 

 (ख) अधारभतू लशिा परूा गरेको । 

 (ग) यवुासँग सभबलन्धत अलथयक, सामालजक, सांस्कृलतक, राजनीलतक, स्वंयसेवा वा लनजिे

 प्रलतलनलधत्व गने िेत्र कृलष, ईद्यम, खेिकुद जस्ता िेत्रमा कभतीमा दइु वषयको कायय ऄनभुव 

 भएको ।  

 (घ) नसलतक पतन देलखने कुनस फौजदारी ऄलभयोग निागेको । 

(ङ) नसलतक पतन देलखने कुनस फौजदारी ऄलभयोग िागेको व्यलि भए सो ऄलभयोगबाट सफाइ 

पाएको तीन वषय परूा भएको । 

 (च) सरकारी सभपलत्त लहनालमना नगरेको । 

१५. सलमलतका पदालधकारी तथा सदस्यको पदावलध: (१) सलमलतका मनोलनत सदस्यको पदावलध चार 

वषयको हुनेछ । 

(२) मनोलनत सदस्यको पदावलधएक काययकािका थप गनय सलकनेछ । 

१६. मनोलनत सदस्यको पद ररि हुने: (१) दहेायको ऄवस्थामा सलमलतका मनोलनत सदस्यको पद ररि 

भएको मालननेछ : 

 (क) पदबाट राजीनामा लदएमा । 

 (ख) नसलतक पतन दलेखने कुनस फौजदारी ऄलभयोग प्रमालणत भएमा । 

 (ग) पदीय अचरण लवपररत काम गरेमा ।  

 (घ) मतृ्य ुभएमा ।  

 (२) ईपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोलजम पदबाट हटाईने कारबाही गनुय ऄलघ लनजिाइ सफाआ पेश 

गने मौका लदआनेछ । 
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 (३) सलमलतको कुनस पलन पद ररि भएमा बाँकी ऄवलधको िालग िेत्रगत प्रलतलनलधत्व कायम राखी 

लनयलुि गनय सलकनेछ । 

१७.  सलमलतको काम, कतयव्य र ऄलधकार: (१) सलमलतको काम कतयव्य र ऄलधकार ऄन्यथा ईल्िेख भए 

ऄलतररि दहेायबमोलजम हुनेछः  

(क) गाईँपालिका िेत्रलभत्र रहकेा यवुाको ऄलभिेखीकरण गने, लववरण ऄद्यावलधक गने 

तथाईनीहरूको रुचीको िेत्र पलहचान सलहत योग्य र सिम यवुाको छनौट गनय पालिकािाइ 

सहयोग गने ।  

(ख) यवुासभबन्धी काययिम एवं अयोजना सञ् चािन गनय अवश्यक समन्वय गने ।  

(ग) वालषयक योजना तजुयमा प्रलियामा यवुाको सहभालगताका िालग समन्वय गने । 

(घ) योजनाचिमा यवुाको सहभालगता ऄलभवलृद्ध गनय वडा यवुा क्िब, दामाय गाईँपालिका स्तरीय 

यवुा सञ् जाि, पालिका यवुा पररषद ्र ऄन्य सरोकारवािासँग लनयलमत समन्वय र सहकायय 

गने । 

(ङ) यवुाको प्रलतलनलधत्वको समीिाका साथस काययिमहरूको ऄनगुमन तथा सपुरीवेिण गने। 

(च) यवुािे सञ् चािन गरेका अयोजना वा लियाकिापसभबन्धी ऄलभिेखिाइ दरुुस्त रा् न े। 

(छ) यवुाका िेत्रमा कामगने यवुा, सङ्  घसंस्था, लनजीिेत्र िगायत ऄन्य सलमलत तथा लवभागसँग 

समन्वय गरी यवुाका लवषयिाइ मिूप्रवाहीकरण गने । 

(ज) यवुाको िमता ऄलभवलृद्ध तथा स्वंयसेवाका िेत्रहरूको पलहचान गरी अवश्यक काययिमका 

िालग काययपालिकािाइ लसफाररस गने ।  

(झ) लबद्याियस्तरमस यवुाक्िब गठन र ईनीहरूको सहभालगतािाइ ऄलभवलृद्ध गरी सवि यवुा र 

सिम नागररक बनाईन भलूमका लनवायह गने ।  

(ञ) स्थानीय तहिे तोकेका यवुा समन्वयसभबन्धी ऄन्य कायय गने ।  

(२)  ईपदफा (१) मा तोलकएको काम कतयव्य र ऄलधकारका ऄलतररि स्थानीय तहिे यवुा 

पररचािनको अवश्यकता दखेेमा यवुा समन्वय सलमलतसँगको परामशयमा काययपालिकाबाट लनणयय गराइ 

थप लजभमेवारी तोक्न बाधा परु  याएको मालननेछसन ।  

१८. सलमलतको बसठकसभबन्धी व्यवस्था:(१) सलमलतको बसठक सामान्यतया दइु मलहनामा एकपटक बस्नेछ, 

अवश्यकता ऄनसुार थप बसठक बस्न सलकनेछ ।  
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(२) बसठकमा कलभतमा एकाईन्न प्रलतशत सदस्य ईपलस्थत भएमा गणपरुक सं्या पगेुको मालननेछ । 

बहुमतको लनणययिाइ बसठकको लनणयय मालननेछ ।  

(३) बसठकको ऄध्यिता सलमलतको संयोजकिे गनेछ । संयोजकको ऄनपुलस्थलतमा ईपलस्थत मध्ये 

जेष्ठसदस्यिे बसठकको ऄध्यिता गनेछ ।  

(४) बसठकसभबन्धी ऄन्य काययलवलध सलमलत अफस िे लनधायरण गनय सक्नेछ ।  

१९. सलमलतका पदालधकारी एवं सदस्यको अचारसंलहता सभबन्धी व्यवस्थाःयवुा समन्वय सलमलतका 

पदालधकारी तथा सदस्यिे सलमलतका लनणयय र काम कारबाहीिाइ पारदशी र लवश्वालसिो बनाईन 

सलमलतको अचारसंलहता बनाइ िाग ूगनुयपनेछ ।  

 

पररच्छेद  ५ 

समन्वय तथा सहकायय सभबन्धी व्यवस्था 

२०.स्थानीय योजना प्रलियामा यवुा सहभालगता: (१) दहेाय बमोलजमका व्यलि तथा संस्थािाइ स्थानीय 

योजना प्रलियामा यवुा सहभालगतासभबन्धी सरोकारवािाको रूपमा पलहचान गररनेछः  

 (क) दामाय गाईँपालिकाकोलशिा, यवुा र खेिकुद शाखा, 

 (ख) स्थानीयस्तरका लवलभन्न राजनीलतक दि र भात ृसङ्  गठन, 

 (ग) स्थानीयस्तरमा काम गने लवलभन्न रालरिय र ऄन्तरायलरिय गसरसरकारी संस्था तथा लवकास 

साझेदार, 

 (घ) सञ् चार माध्यम, 

 (ङ) लवलभन्न पेशा व्यवसायमा संिग्न यवुाईद्यमी, ऄनसुन्धानकताय, लवद्वत वगय, 

(च)स्थानीय व्यवस्थापन सलमलत, लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत, बजारव्यवस्थापन सलमलत, 

फोहोर व्यवस्थापन सलमलत, वातावरण, टोि लवकास संस्था/सलमलत, ईपभोिासलमलत, 

मलहिा/अमा समहू, सहकारी र धालमयक समदुायजस्ता लवलभन्न लवषयगत समहू, 

 (छ) यवुा समहू । 
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२१. स्थानीय योजना प्रलियामा यवुा सहभालगतासभबन्धी सरोकारवािाको भलूमका: 

(१) दामाय गाईँपालिकाको भलूमका 

(क) दामाय गाईँपालिकाकोनीलत लनमायण प्रलियामा यवुाको ऄथयपणूय सहभालगता सलुनलित गने ।  

(ख) स्थानीय तहस्तरमा यवुा पररषद,् स्थानीय तह स्तरीय यवुा सञ् जाि गठन गने र प्रत्येक वडामा 

वडा यवुा क्िब गठन गरी यवुाका िालग नेततृ्व लवकास र स्वंय सेवाका ऄवसरसजृना गने ।  

(ग) लशिा, यवुा र खेिकुद शाखािे लवभागका काययसँग समालहत गद ै थप काययिमका िालग 

प्रत्येक अलथयक वषयमा अन्तररक, बाह्य र सशतय बजेटका िालग पहिकदमी लिने।  

(घ) योजना प्रलियामा यवुाको सहभालगता, सहकायय र नेततृ्व लवकास गने ।   

(ङ) नमनुा यवुामसत्री पालिकाका रूपमा स्थालपत हुन अवश्यता ऄनसुार रालरिय यवुा पररषदसँ्ग 

समन्वय गने ।  

(२) लवकास साझेदारहरुको भलूमका 

(क) ऄन्तरायलरिय गसरसरकारी िेत्र, ऄन्तरदशेीय लनकाय, संयिु रारिसङ्  घ जस्ता लवकास 

साझेदारिे यवुाको नेततृ्व लवकास हुने काययिममा िगानी गने । 

(ख) काययपालिकासँगको समन्वय र सहकाययमा काययिम तय गने ।  

(ग) काययपालिकाि ेप्राथलमकीकरण गरेका यवुाका िेत्रका काययिमिाइ अधार बनाइ काययिम 

संचािन कायययोजना बनाईने। 

(३) लनजी िते्रको भलूमका 

(क) लनजी िेत्रिे सामालजक ईत्तरदालयत्व ऄन्तगयत यवुा िलित काययिम सञ् चािन गने । 

(ख) लनजी िेत्रको नेततृ्वमा हुने काययिममा यवुाको सहयोग लिने र यवुावगयिाइ ईत्प्रेररत गने ।  

 

(४) सामालजक सङ्  घ संस्थाहरुको भलूमका 

(क) सामालजक सङ्  घसंस्थाका सञ् जािमा यवुाको नेततृ्व र मदु्दािाइ प्राथलमकता लदने । 

(ख) यवुामा सदाचार प्रवद्धयन गने, नेततृ्व लवकास गने खािका काययिम तय गने । 

(ग) यवुाको नेततृ्व लवकासका िालग ईनीहरको लसप तथा िमता ऄलभवलृद्ध हुने काययिम िाग ूगने ।  
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(घ) स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यवुािलित काययिम कायायन्वयन गने ।   

(५) सञ् चार िते्रको भलूमका 

(क) यवुाको सहभालगताका लवषयमा सञ् चार माध्यममा प्राथलमकताका साथ ईठाईने ।  

(ख) यवुािे गरेका सकारात्मक काययको प्रसार प्रसार गने । 

(ग) यवुािाइ नसलतक लशिा हुने खािका काययिमको प्रकाशन तथा प्रसारणमा जोड लदने ।  

(घ) यवुाको नेततृ्वमा भएका सफितािाइ प्राथलमकता लदने ।  

२२. समन्वय र सहकायय: (१) यवुाको सहभालगता ऄलभवलृद्धका िालग संघस्तरमा यवुा तथा खेिकुद 

मन्त्रािय, रालरिय योजना अयोग र लवलभन्न लवषयगत मन्त्रािय, रालरिय यवुा पररषद ् र मातहतका 

सलमलत,प्रदशे सरकार यवुा मालमिा मन्त्रािय, प्रदशे नीलत तथा योजना अयोग र ऄन्य लवषयगत 

मन्त्राियबाट हुने यवुासभबन्धी सङ्  घ तथा प्रदशेका नीलत तथा काययिम र बजेटका िालग ईलचत समन्वय 

र सहकायय गररनेछ ।  

(२) योजना लनमायण प्रलियामा यवुा सहभालगता सलुनलश् चत गनय स्थानीय तहबाट यवुाको 

लवकासका िालग गररएका प्रयासमा साझेदारी बढाइ स्थानीय तहमा यवुा संयन्त्रको लवकास गररनेछ।  

(३) यवुाको समग्र लवकास गरी नेततृ्व स्थालपत गनय र स्वंयसेवाका ऄवसर सजृना गनय लवलभन्न यवुा 

सङ् घसङ् गठन, रालरिय तथा ऄन्तरायलरिय गसरसरकारी संस्था, सहकारी, लनजी िेत्र र लवकास साझेदारबाट 

साझारूपमा लवलभन्न काययिम सञ् चािन गररनेछ । 

 (४) यवुा लवकासमा काययरत सङ् घ संस्था, सञ् जाि, यवुा क्िब, रेडिस, स्काईट, लनजी िेत्रका 

यवुा, ईद्यमी संस्थाको साझेदारीमा सहकायय गरी यो काययलवलध कायायन्वयन गनय लवशेष काययिम सञ् चािन 

गररनेछ ।  

पररच्छेद – ६ 

लवलवध 

२३. सहयोग गनुयपनेः यस काययलवलध बमोलजम यवुा सहभालगता बढाईनको िालग अवश्यक सहयोग गनुय 

सभबलधत सबसको कतयव्य हुनेछ ।  

२४. व्या्या गने ऄलधकारः यस काययलवलधमा भएका कुनस पलन व्यवस्था ऄस्पष्ट भएमा सोको ऄलन्तम 

व्या्या काययपालिकािे गनेछ ।  
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२५. बाधा ऄड्काई फुकाईन सक्नेः यो काययलवलध कायायन्वयनको िममा कुनस बाधा ऄड्चन अएमा दामाय 

गाईँपालिकाकोकाययपालिकािे त्यस्तो बाधा ऄड्काई फुकाईन सक्नेछ । 

२६. संशोधन गनय सक्नेःकाययपालिकािेअवश्यकता ऄनसुार काययलवलधमा संशोधन गनय सक्नेछ । 
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ऄनसुचुी – १ 

( दफा ३ को ईपदफा १ सँग सभबलन्धत ) 

 

यवुाको तथ्याङ् क ऄलभिखेीकरणर ऄद्यावलधक गने फारामको ढाँचा 

पररचयात्मक खण्ड 

नाम थरः 

दामाय गाईँपालिकाकोनाम: वडा न.: 

घरमिुीको परूा नाम :                                   जातजालत:                                             पररवार सं्या :                                              

मलहिाः                                                 परुुष :            ऄन्य:                                                  ऄपाङ् गता 

भए ऄपाङ् गताको लकलसम: 

व्यलिगत खण्ड 

१६ दलेख ४० वषयको ईमरे समहूका िालग 

१. ईमरेः                                 २. लिङ्ग: म/प/ुऄ 

३.  वसवालहक ऄवस्था : लववालहत / ऄलववालहत / एकि  ४. ऄपाङ्गताको ऄवस्था: 

५.  शसलिक ऄवस्था:                                       ६.  पेशा व्यवसायः 

७. अबद्धता : 

शसलिक ऄवस्था 

शसलिक संस्थामा पढ्निे् न गएको󠄀 󠄀                        कलहल्यस लवद्यािय÷लवश्वलवद्यािय नगएको  󠄀                        

हाि पढ्निे् न गआरहकेो लवद्यािय / लवश्वलवद्यािय : 

 

शसलिक स्तर 

(क) सािरता÷ऄनौपचाररक लशिा  󠄀               (ख) माध्यलमक तह / अधारभतु लशिा              (ग) प्रवीणता तह 

󠄀    

 (घ) स्नातक तह                                    󠄀  (ङ) स्नातकोत्तर तह 󠄀      

   

  

  



14 
 

  

(च) लवद्यावाररलध  󠄀                

ऄध्ययन गरेको िते्र 

मानलवकी तथा सामालजक लशिा 󠄀 󠄀  व्यवस्थापन 󠄀  

लशिा             󠄀           लवज्ञान तथा प्रलवलध 󠄀 

स्वास्थ्य÷लचलकत्साशास्त्र आलन्जलनयररङ󠄀 

काननु  󠄀                                       कृलष󠄀 

वन  󠄀               पशलुवज्ञान / पशलुचलकत्सा र मत्स्यपािन󠄀 

कभ्यटुर÷सचूना लवज्ञान 󠄀           ऄन्य 󠄀 थाहा छसन󠄀   

 

पशेा / व्यवसाय 

घरेि ु 󠄀ईद्योग 󠄀व्यापार 󠄀सेवा  󠄀कृलष󠄀  वसदलेशक रोजगार 󠄀पूणय रोजगार 

ऄधयरोजगार 󠄀पणूय बेरोजगार 󠄀 

सीप÷तालिमःसीप वा तालिम प्राप्त लनकायः 

मालसक अभदानीःवालषयक अभदानीः 

सभपलत्तको लववरणः  
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ऄपाङ्गताको ऄवस्था 

१.ऄपाङ्गता  भएको                 (            २.  ऄपाङ्गता  नभएको󠄀 

ऄपाङ् गता भएको भए ऄपाङ् गताको लकलसम 

(क) शारीररक ऄपाङ्गता               (ख) बलहरा                       (ग) ससु्तश्रवण 󠄀 

(घ) पणूय दृलष्टलबलहन 󠄀                    ङ) न्यनू दृलष्टयिु                (च) स्वर तथा बोिाआसभबन्धी 󠄀 

(छ) श्रवण दृलष्टलबलहन 󠄀                                (ज) ऄनवुशंीय रिश्राव (हमेोफेलिया) 󠄀  

(झ) ऄलटजम                                                󠄀(ञ) बौलद्धक ऄपाङ्गता  󠄀          

(ट) मनोसामालजक ऄपाङ्गता  󠄀                            (ठ) बहुऄपाङ्गता  󠄀 

लवज्ञताको िेत्र :  

रुलचको िेत्र : 
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ऄनसुचुी – २ 

(दफा ३ को ईपदफा ३ सगँ सभबलन्धत ) 

आच्छुक यवुािाइ लवज्ञता वा ऄनभुवको प्राथलमकताका अधारमा रुलचऄनरुूप संिग्न हुने फारामको ढाँचा 

 

 

 

श्री................................ 

दामाय गाईँ काययपालिकाको कायायिय                  

        लमलतः........................ 

 

लवषयः स्वंयसवेकका रूपमा सहभागी हुन पाउँ । 

महोदय, 

म लवगत ....वषयदेलख...................लवषयमा काम गदै अआरहकेो छु । यस ……गाईँ/नगरपालिकामा सोही 

बमोलजमका योजना र काययिमको सरुुवात गररएकािे मेरो शसलिक योग्यता, काययऄनभुवका अधारमा 

...........................काययका िालग स्वयम ्सेवा गनय आच्छुक रहकेािे यो लनवेदन पेश गरेको छु ।  

१. नाम थरः  

२. ठेगाना : 

(क) स्थायी ठेगाना, ………गाईँ /नगरपालिका .................................वडानं.:......... टोि........ 

(ख) ऄस्थायी ठेगाना, …….गाईँ/नगरपालिका......................वडान.:........टोि.................... 

   सभपकय  नभवर ........................   आमेि........................................................... 

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

४. जन्म लमलत (लविम सभवत): .............................. 

५. ईमेर : 

६. वसवालहक लस्थलत : लववालहत/ऄलववालहत : 

हािसािस लखचेको 

पासपोटय साआजको फोटो 
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७. लववालहत भए पलत ÷पत्नीको नाम : 

८. धमय : 

९. नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको नभबर, जारी भएको लमलत र लजल्िा : 

१०. बाबकुो नाम : 

११. अमाको नाम : 

१२. शसलिक योग्यता : 

१३. ऄपाङ्गता भएमा सोको लववरण : 

१४. सेवा गनय चाहकेो िेत्र लवज्ञता र रुलचको लवषय : 

१५. सेवा गनय चाहकेो समयावलध : 

 सभबलन्धत लवषयमा कुनस तालिम लिएको भए : १.  

      २.  

      ३.  

 सेवा गनय चाहकेो लवषयको ऄनभुव भएमा 

...............दलेख ......................सभम ...........................पद.........................कायायिय ।   

...............दलेख ......................सभम ...........................पद.........................कायायिय ।  

...............दलेख ......................सभम ...........................पद.........................कायायिय । 

(यो लनवेदनसँगस नागररकताको प्रलतलिपी, शसलिक प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी र तालिम लिएको भए सोको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी र ऄनभुवको प्रमाणपत्र समेत पेश गनुयपनेछ ।) 

अवेदकको नाम, थर : 

                 दस्तखत : 

                 लमलत : 

 

ऄनसुचूी – ३ 

(दफा ९ को ईपदफा १ र दफा १७ को ईपदफा १ को (ज) सगँ सभबलन्धत) 

यवुाको नेततृ्व लवकास र स्वंयसेवाका िते्र 
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१. नेततृ्व लवकासका िेत्र 

(१) यवुाको िमता लवकास 

यो काययलवलधिे सावयजलनक नीलत लनमायण, योजना लनमायण, लनणयय प्रलिया, कायायन्वयन र ऄनगुमनमा यवुा 

सहभालगता बढाईने र यवुाको नेततृ्वमा सामालजक, अलथयक रूपान्तरण र वातावरणीय समस्या समाधान 

गरी रारि लनमायणमा यवुा स्वंयसेवािाइ य अम संस्कृलतका रूपमा लवकास गनय र यवुािाइ योजना लनमायण 

प्रलियाको नेततृ्वमा परु  याईन लनभन िेत्रमा यवुाको िमता लवकास गनय अवश्यक छ ।  

(क) यवुा नेततृ्व लवकासका िालग यवुाको रुची, ज्ञान, लसप र धारणाको अधारमा रारिलनमायणमा 

संिग्न हुन ईत्पे्ररणा जगाइ काम गने ऄवसर सजृना गने ।  

(ख) यवुा लवकास तथा तालिम,अपसी छिफि, गोष्ठी, ऄध्ययन, ऄनसुन्धान, नेततृ्व तालिम र िमता 

ऄलभवलृद्ध, सांस्कृलतक अदान-प्रदान र सहकाययको संस्कृलत बनाईन स्थानीय तहमा यवुा लवकास 

स्रोत केन्र लनमायण गने ।   

(ग) यवुा, नागररक सङ् घ संस्था, सञ् जाि, ईद्यमशीि यवुा, िगायत लवशेष प्राथलमकता समहूका 

लवलभन्न प्रलतभावान यवुा छनौट गरी नेततृ्व लवकासका िालग लवलशलष्टकृत तालिम सञ् चािन गने 

।  

(घ) यवुा नेततृ्व प्रलतष्ठानस्थापना गरी लनयलमतरूपमा यवुाको नेततृ्व गने जनशलि तयार गने। 

(ङ) यवुाको नेततृ्व लवकास र िमता ऄलभवलृद्धका िालग प्रादेलशक, संघीय, ऄन्तरदेशीय, दलिण 

एलशयािी र ऄन्तरायलरिय तालिम, गोष्ठी तथा यवुा िलित काययिम र लशलवरमा यवुािाइ य 

सहभागी गराईने । 

(च) यवुा प्रलतभाको खोजी गरी प्रोत्साहन गने तथा लनजको लवकास गनय मद्दत परु  याईने । 

(२) नवप्रवतयन, सीप लवकास र ईद्यमशीिता प्रवद्धयन  

(क) यवुाका नवीनतम लवचारिाइ संकिन र मलू्याङ्कन गरी ईत्कृष्ट लवचारिाइ आन्क्यवेुट गने । 

(ख) यवुािाइ य सहकारी जस्ता लवलभन्न सामालजक अलथयक समहूमा अबद्ध गराइ ईत्पादनका िेत्रमा 

सररक गराईने र ऄगवुा ईद्यमी यवुा ईत्पादन गने । 
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(ग) यवुाको लसपिाइ रोजगारी र बजारसँग जोड्ने । ईद्यमशीिता प्रवद्धयनमा भआरहकेा काययिममा 

सरकारी अलथयक सहायता, प्रलवलधको ईपिब्धता र सहुलियतपणूय कजाय सहयोग जस्ता लवषयमा 

लवत्तीय संस्था र यवुा बीचमा सहजीकरण गने ।  

(घ)  यवुा सचूना केन्रको िमता ऄलभवलृद्ध गरी सोमाफय त ्यवुा रोजगार काययिमिाइ समन्वयात्मक 

तररकािे वडातहसभम लवस्तार गने । 

(ङ) लवदशेमा रहकेा प्रलतभावान यवुाको लसप, िमता र प्रलतभािाइ य प्रोत्साहन र सभमान गद ैस्वदेशको 

लहतमा सदपुयोग गने ।   

(३) यवुा क्िब र सञ् जाि गठन तथा पररचािन  

(क) छररएर रहकेा यवुािाइ सङ् गलठत गने । प्रत्येक वडामा वडास्तरीय यवुा क्िब गठन गने र सबस 

िेत्रका यवुा र वडा यवुाक्िबबाट प्रलतलनलधत्वहुनेगरी यवुा सञ् जाि लनमायण गरी यवुा संस्था तथा 

सञ् जािसँग सहकायय गने ।  

(ख) बढ्दो सहरीकरण र ऄव्यवलस्थत बसोबासिाइ य व्यवस्थापन गनय र सबस प्रकारका जोलखमबाट 

सरुलित रहन यवुा समहूिाइ य जागरुक गराईने ।  

(ग) यवुा लनरिरता ईन्मिून, वातावरण संरिण, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वंयसेवा, लसप लवकास र 

ईद्यमशीिताका िालग यवुा सञ् जाििाइ य सहयोग ईपिब्ध गराइ पररचािन गने ।  

(घ) सावयजलनक सेवा प्रवाह, नीलतलनमायण, लवकास व्यवस्थापन,सामालजक, अलथयक रूपान्तरणमा यवुा 

सहभालगता सलुनलित गरी महत्वपणूय लजभमेवारी प्रदान गने ।  

(ङ) प्रादलेशक, रालरिय,ऄन्तरायलरिय सेवा र ऄवसरमा यवुाको सहभालगता सलुनलित गने ।  

(च) मलहिा, दलित, मधेशी, मलुस्िम, ऄपाङ्ग, अलदवासी जनजालत,लपछलडएको िेत्रका, 

ऄल्पसङ््यक, िसङ्लगक तथा यौलनक ऄल्पसङ््यक यवुाको समावेलशता महत्वपणूय स्थानमा 

सलुनलित भए नभएको थाहा पाईन समावेशीता परीिण काययिम सञ् चािन गने । 

(४) यवुा हक ऄलधकारको सलुनलश् चतता (क) सामालजक र नागररक ऄलधकार र दालयत्वसभबन्धी चेतना 

ऄलभवलृद्ध गनय यवुा िलित काययिम सञ् चािन गने । 

(ख) लवद्यािय, लवश्वलवद्यािय र यवुा क्िबमाफय त यवुा नेततृ्व, यवुाको नीलत लनमायण तहमा नेततृ्वको 

महत्व, यवुा समावेशी ऄलधकार, यौन तथा प्रजनन ् स्वास्थ्य ऄलधकार, गणुस्तरीय लशिा तथा 

रोजगारको ऄलधकार, यवुाको भलूमका तथा प्राकृलतक स्रोत साधनमालथको ऄलधकार, यवुाको 
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खाद्य ऄलधकार, यवुाको अलथयक, राजनीलतक, सामालजक तथा सांस्कृलतक ऄलधकार तथा 

वातावरणीय ऄलधकारका लबषयमा सचेतना काययिमहरू सञ् चािन गने । 

(ग) लजभमेवार यवुा नागररक तयार गरी िोकतन्त्र, मानवऄलधकार र सशुासन प्रवद्धयन गनय यवुाको 

समाज,पररवार, वातावरण र समग्र रारिप्रलतको दालयत्वसँग सभबलन्धत ईत्पे्ररणामिूक 

काययिमसञ् चािन गने ।  

(५) यवुा सहकायय  

(क) मानव ऄलधकार, िोकतन्त्र, सशुासन, वातावरण संरिण, यवुा लवकास र ऄलधकारका िालग 

ऄन्तरायलरिय सङ् घ संस्था, गसरअवासीय नेपािी यवुा, दातलृनकाय तथा लवलभन्न प्रदशे तथा दशेका 

यवुालबच सहकायय बढाईने ।ऄन्य स्थानीय तहसँग यवुा भलगनी रलमतेरी काययिम सञ् चािन गने ।  

(ख) सामालजक सांस्कृलतक सलभमिनका िालग लवलवध जालत, धमय, सभप्रदाय, लिङ्ग, िेत्रका 

यवुाबीच सह-ऄलस्तत्व, सहकायय र सद ्भाव लवकास गनय ऄन्तर सांस्कृलतक यवुा सभमेिन, महोत्सव 

गने ।  

(ग) परुानो पसु्ताको ऄनभुव र नयाँपसु्ताको ईजायको सलमश्रण गरी दवुस पसु्ताबीचमा सहकायय 

(Inter-generational partnership)गरी समलृद्धका िालग पसु्तान्तरण, सकरात्मक ऄनभुवको 

हस्तान्तरण र रूपान्तरण काययिम सञ् चािन गने।  

(६) अमसञ् चार र यवुा 

(क) स्थानीय, प्रादलेशक, रालरिय, ऄन्तरायलरिय ज्ञान, ऄवसर तथा प्रलवलधका लवषयमा यवुािाइ य 

ससुलूचत गराईन एवं सामालजक, लवकृलत र लवसंगलत, लहसंा, ऄपराध, बेचलबखन तथा दवु्ययसनका 

लवषयमा यवुािाइ य सचेत गराईन रेलडयो तथा टेलिलभजन काययिम सञ् चािन गने, बिेुलटन, 

खबरपलत्रकाप्रकाशन गने ।  

(ख) सचूना सभपे्रषणका िालग यवुाको नेततृ्वमा स्थानीय सचूना केन्रबाट सेवा प्रवाह गनुयका साथस छुट्टस 

ऄनिाआन खबरपलत्रका, वेबसाआसञ् चािन गने । 

(७) सामालजक समावेलशता 

(क) स्थानीय तहिे संचािन गने काययिममा ऄपाङ्गता भएका यवुा, जोलखममा रहकेा यवुा, 

द्वन्द्वप्रभालवत यवुा, ऄल्पसं्यक र सीमान्तकृत यवुा, दलित मलुस्िम समदुाय र लपछलडएको 

िेत्रका यवुा जस्ता िलित समहूका यवुाको सहभालगता सलुनलित गने ।   
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(ख) यवुालभत्रको सामालजक समावेलशता ऄलभवलृद्धका िालग स्थानीय भाषामा सचूना प्रकाशन, 

ब्रेिलिपी, दोभाषेको व्यवस्था, ऄपाङ्गमसत्री सामालजक संरचना, िसङ्लगक संवेदनशीि भाषा र 

संरचनाको व्यवस्था गने।  

(ग) प्राथलमकता र लवशेष प्राथलमकतामा रहकेा यवुाको सशिीकरण र ऄलभमुखीकरण, अवश्यकता 

ऄनसुारको लसपमिूक र व्यावसालयक लशिा, स्वास्थ ईपचार सेवा र रोजगारी िगायतका 

लवषयमा लवशेष ध्यान लदने ।  

२. यवुा स्वंयसवेाका िते्र 

(१) मानवीय काययमा यवुा स्वंयसेवा 

(क) शसलिक बेरोजगार यवुािाइ िलित गरी लवलभन्न िेत्रमा स्वंयसेवक पररचािन गने र यसिाइ य वलृद्ध 

गद ै िसजाने । यस्ता स्वंयसेवक, लशिा, सामालजक चेतना, ग्रामीण स्वास्थ्य, वातावरण, सचूना 

केन्र, कृलष तथा सेवा िेत्रहरूमा पररचािन गने ।  

(ख) रिदान, सरसफाआ जस्ता स्वयम ्सेवी काययिमहरू अयोजना गने । यस्ता काययिम यवुा 

क्िबहरू माफय त ऄलघ बढाईने ।  

(ग) नेपािी सेना, नेपाि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बि, रालरिय स्वयम ्सेवा दि, नेपाि स्काईट, नेपाि 

रेडिस सोसाआटी, लवद्याथी, राजनीलतक सङ् गठन, क्िब तथा यवुा सङ् घ जस्ता संघसंस्थाको 

समन्वयमा अपतकािीन स्वंयसेवा प्रलशिण लदने तथा पररचयपत्र प्रदान गरी समाजसेवाका 

लवलभन्न िेत्र जस्तस भकूभप र प्राकृलतक लवपलत्त, महामारी, दघुयटना, खाद्य संकट र भोकमरी, डढेिो, 

द्वन्द्व तथा बाढीपलहरो जस्ता लवपत्तहरूमा पररचािन गने । 

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

(क) यथु ग्रीन क्िब लनमायण गरी वातावरण सचेतना र संरिण, सरसफाआ, विृारोपण िगायतका 

काययिम सञ् चािन गने । 

(ख) हसलसयत लबग्रेका वन, ईपयोगलहन खािी जग्गा रहकेो वन िेत्र, सडक, बाटो र खोिाका लकनार, 

लवद्यािय र सावयजलनक स्थिमा विृारोपण तथा वन संरिणमा यवुा पररचािन गने ।  

(ग) पययटन लवकासका िालग होमस्टे, नयाँ पदयात्रा गन्तव्य र साहलसक पययटनको सभभावनाको खोजी, 

सांस्कृलतक सभपदा संरिण, नयाँ पययटकीय स्थिको प्रवद्धयन गनय यवुाको नेततृ्व र सहभालगतामा 

लवलभन्न महोत्सव र काययिम अयोजना गने ।  

(३) स्वंयसेवािाइ लवकासको अधारशीिाको रूपमा स्थालपत गने   
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(क) स्वंयसेवा गरेका यवुािाइ य रोजगारीका ऄवसर, लनवायह भत्ता, पदोन्नलत र ऄन्य सेवाका िालग 

सकारात्मक मलू्याङ् कन गने । यवुा स्वंयसेवक समहू गठन गरी लवपत ् तथा अपतकािीन 

ऄवस्थामा पररचािन गनय यवुा स्वंयसेवक तयार गने । स्वंयसेवाको ऄनभुव भएका यवुािाइ 

लवशेष प्राथलमकतामा रा् ने ।  

(ख) प्रत्येक वषय लडसेभबर पाँच मा मनाआने ऄन्तरायलरिय स्वंयसेवक लदवसका ऄवसरमा लवलभन्न 

िेत्रमा स्वंयसेवागनेहरू मध्येबाट फरक लवधाका कभतीमा पाँच जना स्वंयसेवकिाइ य प्रत्येक वषय 

सभमान गने ।  

३. सामालजक लवकृलत लवसङ्गलत लवरुद्ध यवुा ऄलभयान 

(१) लवद्यमान मलहिा लहसंा, जातीय लवभेद तथा छुवाछूत, बोक्सी, छाईपडी, दाआजो प्रथा, बाि 

लववाह, बहुलववाह जस्ता सामालजक लवकृलत लवसङ्गलत लवरुद्ध ऄलभयान सञ् चािन गनय स्थानीय 

यवुा क्िब, यवुा सञ् जाि तथा यवुा सलभमलित लनजी िेत्रिाइ य ईत्पे्रररत र प्रोत्सालहत गने ।  

(२) िागपूदाथय दवु्ययसनी, कुित, एचअइभी संिमण, अप्रवासन, मनोसामालजक समस्या िगायतका 

लवषयमा ऄगवुा भइ सचेतना काययिम सञ् चािन गने ।  

(३) साआबर िाआम तथा अधलुनक प्रलवलधको दरुुपयोगसभबन्धी सचेतना ऄलभयान सञ् चािन गने ।   

(४) मलहिा लहसंा, मानव बेचलबखन, िागपुदाथय ओसार पसार तथा लवलभन्न सामालजक लवकृलत 

लनयन्त्रण गनय प्रहरी तथा यवुाको सामदुालयक प्रहरी सेि स्थापना गरी पररचािन गने ।  

(५) छोरी-बहुारी बचाऔ,ँ पढाऔ,ँ बालिका लशिा, बालिका लबमा जस्ता ऄलभयानमिूक काययिम 

यवुाको नेततृ्वमा सञ् चािन गने ।     

(६) यवुा नेततृ्वका लवषयिाइ लवद्याियका पाठ्यिममा समेत समावेश गने । लबद्याियस्तरमा 

बािक्िब गठन र ईनीहरूको सहभालगतािाइ ऄलभवलृद्ध गरी सवि यवुा र सिम नागररक 

बनाईन भलूमका लनवायह गने ।  

          

   अज्ञािे,  

ऄमतृ खड्का 

लनलमत्त प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत 


