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स्थानीय तहको योजना ���यामा यवुा सहभा�गतासम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७८ (नमूना) 

 

�स्तावनाः स्थानीय तहको योजना �नमार्ण ���यामा �वकासको आधारशीलाको रूपमा रहेका यवुाको अथर्पूणर् 

सहभा�गता बढाउने उ�ेश्यले स्थानीय तहको आवश्यकता र �ाथ�मकताको आधारमा यवुासँगको सहकायर्लाई 

व्यविस्थत र �भावकार� बनाउन वान्छ�नय भएकोले स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा 

१०२ को उपदफा (१) बमोिजम ………… गाउँपा�लका/नगरपा�लकाले यो कायर्�व�ध बनाई जार� गरेको छ 

।  

 

प�रच्छेद – १ 

�ारिम्भक 
 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ: (१) यस कायर्�व�धको नाम  "स्थानीय तहको योजना ���यामा यवुा 

सहभा�गतासम्बन्धी कायर्�व�ध २०७८" रहेको छ ।  

 (२) यो कायर्�व�ध कायर्पा�लकाबाट स्वीकृत भएको �म�तबाट लागू हनुेछ । 

२. प�रभाषाः 

�वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा,– 

(क) 'उप�मखु/उपाध्यक्ष' भ�ाले स्थानीय तहका उप�मखु/उपाध्यक्ष सम्झनपुदर्छ ।  

(ख) '�मखु/अध्यक्ष' भ�ाले स्थानीय तहका �मखु/अध्यक्ष सम्झनपुदर्छ ।  

(ग) '�ाथ�मकता समूहका यवुा' भ�ाले भौगो�लक, सामािजक-सांस्कृ�तक, आ�थर्क, मान�वय तथा 

राजनी�तक रुपमा �पछ�डएको समूदायमा रहेका यवुाहरुलाई सम्झनपुछर् ।   

(घ) 'स्थानीय तह' भ�ाले गाउँपा�लका, नगरपा�लका, उपमहानगरपा�लका र महानगरपा�लकालाई 

सम्झनपुदर्छ ।  

(ङ) 'यवुा' भ�ाले १६ देिख ४० वषर्सम्मका नाग�रकलाई सम्झनपुदर्छ ।  
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(च) 'यवुाको अथर्पूणर् सहभा�गता' भ�ाले योजना ���यामा यवुाको सहभा�गता लिक्षत समूह, साझेदार 

र नेततृ्वको रूपमा हनुे सम्झनपुदर्छ ।  

(छ) 'यवुा समावेशी सहभा�गता' भ�ाले स्थानीय तहको यवुा समन्वय स�म�त गठन, सहभागी सदस्यको 

चयन र मनोनयनमा समावेशी �स�ान्तको आधारमा कम्तीमा पचास ��तशत यवुा म�हलाको 

��त�न�धत्व सम्झनपुदर्छ ।  

(ज) 'यवुा समूह' भ�ाले यवुाका क्षे�मा स��य यवुा क्लब, यवुा सामािजक सङ् घ संस्था, स्काउट, यवुा 

तथा �व�ाथ� सङ् गठन र उ�मी यवुा, स्वयम ्सेवक जस्ता सङ् ग�ठत यवुाको समूह भ�े सम्झनपुदर्छ 

।  

(झ) '�वषयगत स�म�त' भ�ाले स्थानीय तहको कायर्पा�लकाको कायर् �वभाजन �नयमावल� बमोिजम 

स्थानीय तहमा गठन हनुे �वषयगत स�म�त सम्झनपुदर्छ । 

(ञ) '�वशेष �ाथ�मकताको समूहका यवुा' भ�ाले �न्�पी�डत, जोिखममा परेका, अपा�ता भएका, 

सीमान्तकृत, लोपोन्मखु, अल्पसङ्ख्यक, द�लत, मिुस्लम समदुायका र �पछ�डएको क्षे�का यवुा 

सम्झनपुदर्छ । 

(ट) 'स�म�त' भ�ाले दफा १४ बमोिजमको यवुा समन्वय स�म�त सम्झनपुदर्छ । 

(ठ) 'सरोकारवाला �नकाय' भ�ाले यवुाका ला�ग सरोकार राख् ने सरकार� �नकाय, �वकास साझेदार, 

राजनी�तक दल, �नजी क्षे�, सञ् चार क्षे�, सामदुा�यक, सांस्कृ�तक तथा सामािजक सङ् घसंस्था, धा�मर्क 

सङ् घसंस्था, रा��य तथा अन्तरार्��य गैरसरकार� संस्था, शैिक्षक संस्था, समदुाय, प�रवार, आफन्त र 

यवुा समूह भ�े सम्झनपुदर्छ । 

प�रच्छेद – २ 

यवुाको अवस्था प�हचान र सहकायर् सम्बन्धी व्यवस्था 

३. यवुाको तथ्याङ् क अधाव�धक गन� र अ�भलेखीकरण गन� : (१) यवुाको जनसङ्ख्या, �ल�, जातजा�त, 

भाषा, धमर्, शैिक्षक अवस्था, आ�थर्क अवस्था, अपा�ता, पेशा व्यवसाय जस्ता �वषयमा तथ्याङ् क राख् ने र 

अध्याव�धक ग�रने छ ।  

(२) यवुाको क्षे�मा स��य समूहको प�हचान गर� अ�भलेख राख् न ेयवुा क्लब, यवुा सामािजक सङ् घ 

संस्था, स्काउट, राजनी�तक दल, उ�मी यवुा, स्वंयसेवी जस्ता स��ठत यवुाको समूहलाई सहकायर्का ला�ग 

आ�ान ग�रने छ ।  
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 (३) इच्छुक यवुालाई �वज्ञता वा अनभुवको �ाथ�मकताका आधारमा रुिचअनसुारको क्षे�मा संलग्न 

गराउन रो�र तयार गर� आवश्यकता अनसुार सहभागी गराइने छ ।  

(४) सूचना ��व�धको �योग गर� तथ्याङ् कको संकलन, अ�ाव�धक र अ�भलेख व्यवस्थापन ग�रनेछ 

।  

 (५) स्थानीय तह �भ�का �व�भ� �वषयगत योजना �नमार्ण ���या, कायार्न्वयन र अनगुमन कायर्मा 

यवुालाई संलग्न, साझेदार र �वज्ञ सल्लाहकारको रूपमा सहभागी गराइने छ ।  

४. नी�त �नमाणर् तथा कायार्न्वयनमा यवुाको सहभा�गताः (१) यवुाको क्षमता �वकास गर� आधारभूत 

शि�का रूपमा स्था�पत गर� सबै तहका नी�त तथा योजना �नमार्ण, �नणर्य एवम ्कायार्न्वयनमा यवुाको 

सहभा�गता गराइनेछ । 

 (२) योजना छनौट र �नमार्ण ���यामा �त्यक्ष रूपमा यवुालाई संलग्न गराउन संस्थागत �णाल�को 

�वकास ग�रनेछ ।   

 (३) यवुालाई �व�भ� क्ष�ेमा स्वंयसेवकका रुपमा सहभा�ग हनु अवसर �दान गर� नेततृ्वदायी 

भ�ूमकामा स्था�पत गनर् र उदाहरणीय यवुामै�ी स्थानीय सरकारको अवधारणालाई थप �भावकार� बनाईनछे 

।  

५. यवुामै�ी कायर्�मको तजुर्माः (१) यवुामै�ी कायर्�म तजुर्मा, यवुाका सवाल र सरोकारका �वषयमा 

बहस, अन्तर��या र पैरवीका ला�ग अनकूुल वातावरण सजृना ग�रनेछ ।  

 (२) स्थानीय तहको आ�थर्क, सामािजक र सांस्कृ�तक �वकासमा यवुाको ज्ञान, �सप, धारणा र समयको 

�भावकार� सदपुयोग गन� व्यवस्था �मलाइनेछ ।  

 (३) समावेशी �स�ान्त र सकारात्मक �वभेदको माध्ययमबाट समाजमा पछा�ड पा�रएका म�हला 

यवुा, अपा�ता भएका यवुा, द�लत यवुा जस्ता �ाथ�मकता र �वशेष �ाथ�मकताका समूहका यवुाहरूलाई 

मूल�वाह�करण गनर्का ला�ग आवश्यक व्यवस्था �मलाइनेछ ।  

(४) �व�भ� उमेर समूहका यवुाको अवस्था र आवश्यकता फरक हनुे भएकाले यवुालाई दईु फरक 

उमेर समूहमा वग�करण गर� १६–२४ वषर् र २५–४० वषर् गर� दईु समूहमा �वभाजन गर� लिक्षत 

कायर्�महरू सञ् चालन ग�रनेछ । 

६. �ब�भ� संघ संस्थासँग सहकायर् तथा समन्वयः  (१) स्थानीय तहको �वकासमा यवुाबीचको सहकायर् र 

समन्वयको क्षे�लाई सङ् ग�ठत गर� �भावकार� बनाइनेछ ।  
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 (२) यवुाको बहृ�र �वकासमा कायर् गनर् चाहने स्थानीय सङ् घसंस्था, क्लब, रा��य तथा अन्तरार्��य 

गैरसरकार� संस्थासँग समन्वय गर� सरल र सहज कायर् वातावरण सजृना ग�रनेछ । 

 

प�रच्छेद – ३ 

योजना ���यामा यवुाको सहभा�गतासम्बन्धी व्यवस्था 

७. योजना तजुर्मा ���यामा यवुा सहभा�गताः (१) स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ बमोिजम 

वडास्तर�य आयोजना कायर्�म प�हचानको तहदेिख नै हरेक चरणमा यवुाको सहभा�गतामा गराउने व्यवस्था 

�मलाइनेछ । 

 (२) योजना छनौट ���यामा हनुे छलफल, �ाथ�मक�करण र �नणर्य �नमार्णमा सङ् ग�ठत वा 

असङ् ग�ठत यवुाको अथर्पूणर् सहभा�गता बढाउँदै ल�गनेछ र आ�थर्क तथा �ा�व�धक रूपमा सम्भाव्य 

प�रयोजना छनौट गनर् यवुाको समावेशी सहभा�गता स�ुनिश् चत ग�रनेछ। 

 (३) योजना छनौटको अन्तर��यामा बहृत ्यवुा भेलाको आयोजना गर� यवुा क्लब, यवुा सञ् जाल 

र स्थानीय तह यवुा प�रषद्का ��त�न�धको सहभा�गतामा यवुाका सवालहरू प�हचान गन� र योजना बनाउन े

व्यवस्था �मलाइनेछ ।   

 (४) योजनाको �ाथ�मक�करण गदार् यवुाका सबालसँग �त्यक्ष सरोकार राख् न े�वषयलाई सम्बोधन 

हनुे गर� आवश्यक व्यवस्था �मलाइनेछ ।  

  (५) योजना कायार्न्वयनका ला�ग आन्त�रक �ोतको प�हचान गर� उपयोग गनर् यवुालाई प�रचालन 

गनर् उिचत �बन्ध ग�रनेछ । 

(६) योजना कायार्न्वयनका �ममा वातावरण संरक्षणका ला�ग सचेतनामूलक कायर्मा यवुाहरुलाई 

प�रचालन ग�रनेछ । 

८. उपभो�ा स�म�तको गठनमा यवुाको सहभा�गताः उपभो�ा स�म�त गठन गदार् तो�कए बमोिजमको 

��तशतले यवुाको ��त�न�धत्व स�ुनिश् चत ग�रनेछ । 

९. यवुालाई �वशेष अवसर �दान गन�ः (१) यवुालाई सङ् ग�ठत र नेततृ्व �वकास गनर् तथा स्वंयसेवाका 

क्षे�को प�हचान गर� �व�वध क्षे�मा योगदान गन� गर� अवसर �दान गनर् आवश्यक व्यवस्था �मलाइनेछ 

। 
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 (२) योजना छनौट गदार् स्थानीय तह �भ�का आ�थर्क, सामािजक, सांस्कृ�तक र पयार्वरणीय �वषयमा 

जनचेतना अ�भव�ृ� तथा सश�ीकरण गन� कायर्मा यवुाको भ�ूमकालाई �ाथ�मकता �दइनेछ।  

 (३) �वपद, को�भड जस्ता �ाकृ�तक �वपदको समयमा टे�लफोन, इन्टरनेट वा अन्य �व��ुतय 

माध्यमको �योग गर� सरोकारवालाबीच आवश्यक छलफल, अन्तर��या, बैठक आयोजना गर� आवश्यक 

सहजीकरणका ला�ग यवुाको प�रचालन ग�रनेछ ।   

१०. वा�षर्क बजेट �व�नयोजनसम्बन्धी व्यवस्थाः यवुा लिक्षत कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग छु�ाइएको 

तो�कएका बजेट तथा तो�कएका कायर्�म अ�नवायर् रुपमा संचालन गन� व्यवस्था �मलाइनेछ । 

११. योजना कायार्न्वयनमा यवुा सहभा�गता: (१) योजना कायार्न्वयनमा सावर्ज�नक सूचना सम्�षेकको 

भ�ूमका �नवार्ह गन� गर� यवुालाई महत्वपूणर् साझेदारको रूपमा स��य सहभागी गराईनेछ ।  

 (२) साझेदार�मा �व�भ� �वषय तथा क्षे�गत कायर्�म सञ् चालनका ला�ग यवुालाई आ�ान ग�रनेछ 

। 

 (३) यवुासँगको साझेदार�मा सीप �वकास, उ�मशीलता, सशुासन �व�र्न, ��ाचार �नयन्�ण र 

सामािजक �वस��त �वरु�का अ�भयान जस्ता कायर्�ममा सहकायर् ग�रनेछ ।  

 (४) स्थानीय तहस्तरमा यवुा प�रषद्, यवुा सञ् जाल र वडा क्लबलाई योजनाको ���यामा संलग्न 

गराइने आवश्यक प�ृपोषण �लईनेछ। 

१२. अनगुमन तथा सपुर�वेक्षणमा यवुाको संलग्नताः  (१) योजना कायार्न्वयको कायर्कुशलता एवं 

�भावका�रताको अनगुमन गन� एवं सावर्ज�नक जवाफदे�हताको स�ुनि�ताको ला�ग सावर्ज�नक सनुवुाइ र 

सामािजक पर�क्षण जस्ता औजार �योग गन� गराउने कायर्मा यवुालाई संलग्न गराइनेछ । 

(२) स्थानीय तहमा सञ् चा�लत �वकास आयोजनाको अनगुमन तथा सपुर�वेक्षण कायर्मा यवुाको �वषयगत 

�वज्ञता भएको आधारमा समन्वय स�म�तको �सफा�रसमा सहभा�गता स�ुनि�त ग�रनेछ । 

(३) स्थानीय तहमा यवुाबाट सञ् चा�लत आयोजनाको अनगुमन तथा सपुर�वेक्षणमा आवश्यकता अनसुार 

आयोजना कायार्न्वयन हनु ेवडाको वडास्तरका अनगुमन स�म�तका ��त�न�धलाई सहभागी गराइनेछ ।  

(४) यवुाका �वषयमा र यवुासँगको साझेदार�मा भएका कायर्�मको �नय�मत अनगुमन, सपुर�वेक्षण र 

मलु्याङ् कन यवुा समन्वय स�म�तले गर� कायर्पा�लकामा ��तवेदन पेश गन�छ ।  

(५) स्थानीय तहका योजना अनगुमन तथा सपुर�वेक्षणमा संलग्न उत्कृष् ट यवुा तथा यवुा कायर्�मलाई 

वा�षर्क रूपमा परुस्कृत गन� व्यवस्था �मलाइनेछ ।  



6 
 

प�रच्छेद – ४ 

यवुा समन्वय स�म�त सम्बन्धी व्यवस्था 

१३. यवुा समन्वय स�म�तको गठन:  (१) यवुाको योजना �नमार्णमा सहभा�गता र यवुासँग सम्बिन्धत 

कायर्�मको समन्वयका ला�ग स्थानीय तहमा देहायबमोिजमको स�म�त गठन ग�रने छ । 

 (क) संयोजक, सामािजक स�म�त      –संयोजक 

 (ख) �मखु �शासक�य अ�धकृत       – सदस्य 

 (ग) संयोजक, आ�थर्क स�म�त वा �नजले तोकेको स�म�तको म�हला सदस्य  –सदस्य  

 (घ) उपाध्यक्ष, स्थानीय तह प�रषद्      – सदस्य 

  (ङ) ��याशील यवुा, यवुा क्लब, यवुा सामािजक सङ् घसंस्था मध्येबाट �मखु/अध्यक्षले समावेशी 

आधारमा मनो�नत गरेका दईु जना म�हला समेत छ जना    – सदस्य  

(च) शाखा �मखु, यवुा हेन� स्थानीय तहको शाखा/महाशाखा   –सदस्य सिचव 

 (२) उपदफा (१) मा भएको स�म�तको बैठकमा िजल्ला यवुा स�म�तका अध्यक्ष, यवुाको क्षे�मा 

�वशेष योगदान परु् याएका व्यि�लाई समेत आवश्यकता अनसुार आमन्�ण गनर् स�कनेछ ।   

१४. मनो�नत सदस्यको योग्यता: (१) देहायको योग्यता पगेुको यवुा व्यि� समन्वय स�म�तमा मनोनयनका 

ला�ग योग्य हनुेछः 

(क) १६ देिख ४० वषर्सम्म उमेर भएका । 

 (ख) आधारभतू िशक्षा पूरा गरेको । 

 (ग) यवुासँग सम्बिन्धत आ�थर्क, सामािजक, सांस्कृ�तक, राजनी�तक, स्वंयसेवा वा �नजले 

 ��त�न�धत्व गन� क्षे� कृ�ष, उ�म, खेलकुद जस्ता क्षे�मा कम्तीमा दईु वषर्को कायर् अनभुव 

 भएको ।  

 (घ) नै�तक पतन देिखने कुनै फौजदार� अ�भयोग नलागेको । 

(ङ) नै�तक पतन देिखने कुनै फौजदार� अ�भयोग लागेको व्यि� भए सो अ�भयोगबाट सफाई पाएको 

तीन वषर् पूरा भएको । 
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 (च) सरकार� सम्पि� �हना�मना नगरेको । 

१५. स�म�तका पदा�धकार� तथा सदस्यको पदाव�ध: (१) स�म�तका मनो�नत सदस्यको पदाव�ध चार वषर्को 

हनुेछ । 

(२) मनो�नत सदस्यको पदाव�ध एक कायर्कालका थप गनर् स�कनेछ । 

१६. मनो�नत सदस्यको पद �र� हनुे: (१) देहायको अवस्थामा स�म�तका मनो�नत सदस्यको पद �र� 

भएको मा�ननेछ : 

 (क) पदबाट राजीनामा �दएमा । 

 (ख) नै�तक पतन देिखने कुनै फौजदार� अ�भयोग �मािणत भएमा । 

 (ग) पद�य आचरण �वप�रत काम गरेमा ।  

 (घ) मतृ्य ुभएमा ।  

 (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोिजम पदबाट हटाउने कारबाह� गनुर् अिघ �नजलाई सफाइ 

पेश गन� मौका �दइनेछ । 

 (३) स�म�तको कुनै प�न पद �र� भएमा बाँक� अव�धको ला�ग क्षे�गत ��त�न�धत्व कायम राखी 

�नयिु� गनर् स�कनेछ । 

१७.  स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार: (१) स�म�तको काम कतर्व्य र अ�धकार अन्यथा उल्लेख भए 

अ�त�र� देहायबमोिजम हनुेछः  

(क) स्थानीय तहमा रहेका यवुाको अ�भलेखीकरण गन�, �ववरण अ�ाव�धक गन� तथा उनीहरूको 

रुचीको क्षे� प�हचान स�हत योग्य र सक्षम यवुाको छनौट गनर् पा�लकालाई सहयोग गन� ।  

(ख) यवुासम्बन्धी कायर्�म एवं आयोजना सञ् चालन गनर् आवश्यक समन्वय गन� ।  

(ग) वा�षर्क योजना तजुर्मा ���यामा यवुाको सहभा�गताका ला�ग समन्वय गन� । 

(घ) योजनाच�मा यवुाको सहभा�गता अ�भव�ृ� गनर् वडा यवुा क्लब, …….पा�लका स्तर�य यवुा 

सञ् जाल, पा�लका यवुा प�रषद् र अन्य सरोकारवालासँग �नय�मत समन्वय र सहकायर् गन� । 

(ङ) यवुाको ��त�न�धत्वको समीक्षाका साथै कायर्�महरूको अनगुमन तथा सपुर�वेक्षण गन�। 

(च) यवुाले सञ् चालन गरेका आयोजना वा ��याकलापसम्बन्धी अ�भलेखलाई दरुुस्त राख् ने । 
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(छ) यवुाका क्षे�मा काम गन� यवुा, सङ् घसंस्था, �नजीक्षे� लगायत अन्य स�म�त तथा �वभागसँग 

समन्वय गर� यवुाका �वषयलाई मूल�वाह�करण गन� । 

(ज) यवुाको क्षमता अ�भव�ृ� तथा स्वंयसेवाका क्षे�हरूको प�हचान गर� आवश्यक कायर्�मका ला�ग 

कायर्पा�लकालाई �सफा�रस गन� ।  

(झ) �ब�ालयस्तरमै यवुा क्लब गठन र उनीहरूको सहभा�गतालाई अ�भव�ृ� गर� सवल यवुा र 

सक्षम नाग�रक बनाउन भ�ूमका �नवार्ह गन� ।  

(ञ) स्थानीय तहले तोकेका यवुा समन्वयसम्बन्धी अन्य कायर् गन� ।  

(२)  उपदफा (१) मा तो�कएको काम कतर्व्य र अ�धकारका अ�त�र� स्थानीय तहले यवुा प�रचालनको 

आवश्यकता देखेमा यवुा समन्वय स�म�तसँगको परामशर्मा कायर्पा�लकाबाट �नणर्य गराई थप िजम्मेवार� 

तोक्न बाधा परु् याएको मा�ननेछैन ।  

१८. स�म�तको बैठकसम्बन्धी व्यवस्था:  (१) स�म�तको बैठक सामान्यतया दईु म�हनामा एक पटक बस्ने 

छ, आवश्यकता अनसुार थप बैठक बस्न स�कनेछ ।  

(२) बैठकमा किम्तमा एकाउ� ��तशत सदस्य उपिस्थत भएमा गणपरुक संख्या पगेुको मा�नन ेछ 

। बहमुतको �नणर्यलाई बैठकको �नणर्य मा�ननेछ ।  

(३) बैठकको अध्यक्षता स�म�तको संयोजकले गन�छ । संयोजकको अनपुिस्थ�तमा उपिस्थत मध्ये 

जे� सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गन�छ ।  

(४) बैठकसम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध स�म�त आफैले �नधार्रण गनर् सक्नेछ ।  

१९. स�म�तका पदा�धकार� एवं सदस्यको आचारसं�हता सम्बन्धी व्यवस्थाः यवुा समन्वय स�म�तका 

पदा�धकार� तथा सदस्यले स�म�तका �नणर्य र काम कारबाह�लाई पारदश� र �व�ा�सलो बनाउन स�म�तको 

आचारसं�हता बनाई लागू गनुर्पन�छ।  

प�रच्छेद – ५ 

समन्वय तथा सहकायर् सम्बन्धी व्यवस्था 

२०. स्थानीय योजना ���यामा यवुा सहभा�गता: (१) देहाय बमोिजमका व्यि� तथा संस्थालाई स्थानीय 

योजना ���यामा यवुा सहभा�गतासम्बन्धी सरोकारवालाको रूपमा प�हचान ग�रनेछः  

 (क) स्थानीय तहको िशक्षा, यवुा र खेलकुद शाखा, 
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 (ख) स्थानीय स्तरका �व�भ� राजनी�तक दल र भात ृसङ् गठन,  

 (ग) स्थानीय स्तरमा काम गन� �व�भ� रा��य र अन्तरार्��य गैरसरकार� संस्था तथा �वकास साझेदार,  

 (घ) सञ् चार माध्यम, 

 (ङ) �व�भ� पेशा व्यवसायमा संलग्न यवुा उ�मी, अनसुन्धानकतार्, �व�त वगर्,  

(च) स्थानीय व्यवस्थापन स�म�त, �व�ालय व्यवस्थापन स�म�त,  बजार व्यवस्थापन स�म�त, फोहोर 

व्यवस्थापन स�म�त, वातावरण, टोल �वकास संस्था/स�म�त, उपभो�ा स�म�त, म�हला/आमा समूह, 

सहकार� र धा�मर्क समदुाय जस्ता �व�भ� �वषयगत समूह, 

 (छ) यवुा समूह । 

२१. स्थानीय योजना ���यामा यवुा सहभा�गतासम्बन्धी सरोकारवालाको भ�ूमका:  

(१) स्थानीय तहको भ�ूमका  

(क) स्थानीय तहको नी�त �नमार्ण ���यामा यवुाको अथर्पूणर् सहभा�गता स�ुनि�त गन� ।  

(ख) स्थानीय तहस्तरमा यवुा प�रषद्, स्थानीय तह स्तर�य यवुा सञ् जाल गठन गन� र �त्येक वडामा 

वडा यवुा क्लब गठन गर� यवुाका ला�ग नेततृ्व �वकास र स्वंय सेवाका अवसर सजृना गन� ।  

(ग) िशक्षा, यवुा र खेलकुद शाखाले �वभागका कायर्सँग समा�हत गद� थप कायर्�मका ला�ग �त्येक 

आ�थर्क वषर्मा आन्त�रक, बा� र सशतर् बजेटका ला�ग पहलकदमी �लने।  

(घ) योजना ���यामा यवुाको सहभा�गता, सहकायर् र नेततृ्व �वकास गन� ।   

(ङ) नमनुा यवुामै�ी पा�लकाका रूपमा स्था�पत हनु आवश्यता अनसुार रा��य यवुा प�रषद्सँग 

समन्वय गन� ।  

 (२) �वकास साझेदारहरुको भ�ूमका 

(क) अन्तरार्��य गैरसरकार� क्षे�, अन्तरदेशीय �नकाय, संय�ु रा�सङ् घ जस्ता �वकास साझेदारले 

यवुाको नेततृ्व �वकास हनुे कायर्�ममा लगानी गन� । 

(ख) कायर्पा�लकासँगको समन्वय र सहकायर्मा कायर्�म तय गन� ।  
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(ग) कायर्पा�लकाले �ाथ�मक�करण गरेका यवुाका क्षे�का कायर्�मलाई आधार बनाई कायर्�म 

संचालन कायर्योजना बनाउने। 

(३) �नजी क्ष�ेको भ�ूमका 

(क) �नजी क्षे�ले सामािजक उ�रदा�यत्व अन्तगर्त यवुा लिक्षत कायर्�म सञ् चालन गन� । 

(ख) �नजी क्षे�को नेततृ्वमा हनुे कायर्�ममा यवुाको सहयोग �लने र यवुावगर्लाई उत्��ेरत गन� ।  

 (४) सामािजक सङ् घ संस्थाहरुको भ�ूमका  

(क) सामािजक सङ् घसंस्थाका सञ् जालमा यवुाको नेततृ्व र म�ुालाई �ाथ�मकता �दने ।  

(ख) यवुामा सदाचार �व�र्न गन�, नेततृ्व �वकास गन� खालका कायर्�म तय गन� । 

(ग) यवुाको नेततृ्व �वकासका ला�ग उनीहरको �सप तथा क्षमता अ�भव�ृ� हनुे कायर्�म लागू गन� 

।  

(घ) स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यवुा लिक्षत कायर्�म कायार्न्वयन गन� ।   

(५) सञ् चार क्ष�ेको भ�ूमका 

(क) यवुाको सहभा�गताका �वषयमा सञ् चार माध्यममा �ाथ�मकताका साथ उठाउने ।  

(ख) यवुाले गरेका सकारात्मक कायर्को �सार �सार गन� । 

(ग) यवुालाई नै�तक िशक्षा हनुे खालका कायर्�मको �काशन तथा �सारणमा जोड �दने ।  

(घ) यवुाको नेततृ्वमा भएका सफलतालाई �ाथ�मकता �दने ।  

२२. समन्वय र सहकायर्: (१) यवुाको सहभा�गता अ�भव�ृ�का ला�ग संघस्तरमा यवुा तथा खेलकुद 

मन्�ालय, रा��य योजना आयोग र �व�भ� �वषयगत मन्�ालय, रा��य यवुा प�रषद् र मातहतका स�म�त, 

�देश सरकार यवुा मा�मला मन्�ालय,  �देश नी�त तथा योजना आयोग र अन्य �वषयगत मन्�ालयबाट 

हनुे यवुासम्बन्धी सङ् घ तथा �देशका नी�त तथा कायर्�म र बजेटका ला�ग उिचत समन्वय र सहकायर् 

ग�रनेछ ।  

(२) योजना �नमार्ण ���यामा यवुा सहभा�गता स�ुनिश् चत गनर् स्थानीय तहबाट यवुाको �वकासका 

ला�ग ग�रएका �यासमा साझेदार� बढाई स्थानीय तहमा यवुा संयन्�को �वकास ग�रनेछ।  
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(३) यवुाको सम� �वकास गर� नेततृ्व स्था�पत गनर् र स्वंयसेवाका अवसर सजृना गनर् �व�भ� यवुा 

सङ् घ सङ् गठन, रा��य तथा अन्तरार्��य गैरसरकार� संस्था, सहकार�, �नजी क्षे� र �वकास साझेदारबाट 

साझारूपमा �व�भ� कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ । 

  (४) यवुा �वकासमा कायर्रत सङ् घ संस्था, सञ् जाल, यवुा क्लब, रेड�स, स्काउट, �नजी क्षे�का यवुा, 

उ�मी संस्थाको साझेदार�मा सहकायर् गर� यो कायर्�व�ध कायार्न्वयन गनर् �वशषे कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ 

।  

प�रच्छेद – ६ 

�व�वध 

२३. सहयोग गनुर्पन�ः यस कायर्�व�ध बमोिजम यवुा सहभा�गता बढाउनको ला�ग आवश्यक सहयोग गनुर् 

सम्ब�धत सबैको कतर्व्य हनुेछ ।  

२४. व्याख्या गन� अ�धकारः यस कायर्�व�धमा भएका कुनै प�न व्यवस्था अस्प� भएमा सोको अिन्तम 

व्याख्या कायर्पा�लकाले गन�छ ।  

२५. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेः यो कायर्�व�ध कायार्न्वयनको �ममा कुनै बाधा अड्चन आएमा 

स्थानीय तहको कायर्पा�लकाले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।   

२६. संशोधन गनर् सक्नेः कायर्पा�लकाले आवश्यकता अनसुार कायर्�व�धमा संशोधन गनर् सक्नेछ । 
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अनसुचुी – १ 

( दफा ३ को उपदफा १ सँग सम्बिन्धत ) 
 

यवुाको तथ्याङ् क अ�भलेखीकरण र अ�ाव�धक गन� फारामको ढाचँा 

प�रचयात्मक खण्ड 

नाम थरः 

स्थानीय तहको नाम:                                        वडा न.: 

घरमलु�को पूरा नाम :                                                                        जातजा�त:                                             

प�रवार संख्या :                                                                                    म�हलाः                                                 

परुुष :                                                                                                      अन्य:                                                  

अपाङ् गता भए अपाङ् गताको �क�सम: 

व्यि�गत खण्ड 

१६ देिख ४० वषर्को उमेर समूहका ला�ग 

१) उमेरः                                 २) �ल�: म÷प÷ु अ 

३) वैवा�हक अवस्था : �ववा�हत÷ अ�ववा�हत÷ एकल   ४) अपा�ताको अवस्था:  

५) शैिक्षक अवस्था:                           ६) पेशा व्यवसायः 

७) आब�ता :  

शैिक्षक अवस्था 

शैिक्षक संस्थामा पढ्न लेख् न गएको        क�हल्यै �व�ालय÷�व��व�ालय नगएको                          

हाल पढ्न लेख् न गइरहेको  �व�ालय÷�व��व�ालय : 
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शैिक्षक स्तर 

क) साक्षरता÷अनौपचा�रक िशक्षा       ख) माध्य�मक तह ÷आधारभतु िशक्षा          ग) 

�वीणता तह       घ) स्नातक तह              ङ) स्नातको�र तह           

च) �व�ावा�र�ध                  

अध्ययन गरेको क्षे� 

मान�वक� तथा सामािजक िशक्षा                               व्यवस्थापन    

िशक्षा                                                                               �वज्ञान तथा ��व�ध                                  

स्वास्थ्य÷िच�कत्साशा�                             इिन्ज�नय�रङ  

काननु                                         कृ�ष  

वन                                                                    पश�ुवज्ञान÷पशिुच�कत्सा र मत्स्यपालन  

कम्प्यटुर÷सूचना �वज्ञान            अन्य                             थाहा छैन    

 

पेशा ÷व्यवसाय 

घरेल ु         उ�ोग           व्यापार       सेवा                       कृ�ष  

                       वैदेिशक रोजगार      पूणर् रोजगार               

अधर्रोजगार                  पूणर् बेरोजगार  

सीप÷ता�लमः                   सीप वा ता�लम �ा� �नकायः        

 मा�सक आम्दानीः                वा�षर्क आम्दानीः                  

सम्पि�को �ववरणः   
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अपा�ताको अवस्था 

(१) अपा�ता  भएको               (२)  अपा�ता  नभएको 

अपाङ् गता भएको भए अपाङ् गताको �क�सम 

क) शार��रक अपा�ता             ख) ब�हरा         ग) ससु्त�वण  

घ) पूणर् दृ���ब�हन         ङ) न्यून दृ��य�ु       च) स्वर तथा बोलाइसम्बन्धी  

छ) �वण दृ���ब�हन                    ज) अनवंुशीय र��ाव (हेमोफे�लया)     

झ) अ�टजम                                                ञ) बौ��क अपा�ता            

ट) मनोसामािजक अपा�ता           ठ) बहअुपा�ता   

�वज्ञताको क्षे� :  

रुिचको क्षे� :      
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अनसुचुी – २ 

(दफा ३ को उपदफा ३ सँग सम्बिन्धत ) 
इच्छुक यवुालाई �वज्ञता वा अनभुवको �ाथ�मकताका आधारमा रुिचअनरुूप संलग्न हनुे फारामको ढाचँा 

 

 

 

�ी................................ 

..............पा�लकाको कायार्लय                 

            �म�तः........................  

 

�वषयः स्वंयसेवकका रूपमा सहभागी हनु पाऊँ ।  

महोदय, 

म �वगत .... वषर्देिख ................... �वषयमा काम गद� आइरहेको छु । यस ……गाउँ/नगरपा�लकामा 

सोह� बमोिजमका योजना र कायर्�मको सरुुवात ग�रएकाले मेरो शैिक्षक योग्यता, कायर्अनभुवका आधारमा  

........................... कायर्का ला�ग स्वयम ्सेवा गनर् इच्छुक रहेकाले यो �नवेदन पेश गरेको छु ।  

१. नाम थरः  

२. ठेगाना :  

(क) स्थायी ठेगाना, ………गाउँ/नगरपा�लका ................................. वडा नं.: .........  टोल ........ 

(ख) अस्थायी ठेगाना, …….गाउँ/नगरपा�लका ...................... वडा न.: ........ टोल .................... 

   सम्पकर्  नम्वर ........................   इमेल ........................................................... 

३. �ल� .............................. 

४. जन्म �म�त (�व�म सम्वत): .............................. 

५. उमेर : 

६. वैवा�हक िस्थ�त : �ववा�हत/अ�ववा�हत :  

हालसालै िखचेको पासपोटर् 
साइजको फोटो 
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७. �ववा�हत भए प�त ÷प�ीको नाम : 

८. धमर् :  

९. नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को नम्बर, जार� भएको �म�त र िजल्ला :  

१०. बाबकुो नाम : 

११. आमाको नाम :  

१२. शैिक्षक योग्यता : 

१३. अपा�ता भएमा सोको �ववरण : 

१४. सेवा गनर् चाहेको क्षे� �वज्ञता र रुिचको �वषय : 

१५. सेवा गनर् चाहेको समयाव�ध : 

 सम्बिन्धत �वषयमा कुनै ता�लम �लएको भए : १.  

                २.  

                 ३.  

 सेवा गनर् चाहेको �वषयको अनभुव भएमा 

...............देिख ......................सम्म ...........................पद.........................कायार्लय ।   

...............देिख ......................सम्म ...........................पद.........................कायार्लय ।  

...............देिख ......................सम्म ...........................पद.........................कायार्लय । 

(यो �नवेदनसँगै नाग�रकताको ��त�लपी, शैिक्षक �माणप�को ��त�लपी र ता�लम �लएको भए सोको 

�माणप�को ��त�लपी र अनभुवको �माणप� समेत पेश गनुर्पन�छ ।) 

आवेदकको नाम, थर : 

                                                        दस्तखत : 

                                                          �म�त :   

 

अनसूुची – ३ 
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(दफा ९ को उपदफा १ र दफा १७ को उपदफा १ को (ज) सँग सम्बिन्धत) 

यवुाको नेततृ्व �वकास र स्वंयसेवाका क्ष�े 
 

१. नेततृ्व �वकासका क्ष�े  

(१) यवुाको क्षमता �वकास  

यो कायर्�व�धले सावर्ज�नक नी�त �नमार्ण, योजना �नमार्ण, �नणर्य ���या, कायार्न्वयन र अनगुमनमा यवुा 

सहभा�गता बढाउने र यवुाको नेततृ्वमा सामािजक, आ�थर्क रूपान्तरण र वातावरणीय समस्या समाधान गर� 

रा� �नमार्णमा यवुा स्वंयसेवालाईर् आम संस्कृ�तका रूपमा �वकास गनर् र यवुालाई योजना �नमार्ण ���याको 

नेततृ्वमा परु् याउन �नम्न क्षे�मा यवुाको क्षमता �वकास गनर् आवश्यक छ ।  

(क) यवुा नेततृ्व �वकासका ला�ग यवुाको रुची, ज्ञान, �सप र धारणाको आधारमा रा��नमार्णमा संलग्न 

हनु उत्�रेणा जगाई काम गन� अवसर सजृना गन� ।  

(ख) यवुा �वकास तथा ता�लम, आपसी छलफल, गो�ी, अध्ययन, अनसुन्धान, नेततृ्व ता�लम र क्षमता 

अ�भव�ृ�, सांस्कृ�तक आदान-�दान र सहकायर्को संस्कृ�त बनाउन स्थानीय तहमा यवुा �वकास 

�ोत केन्� �नमार्ण गन� ।   

(ग) यवुा, नाग�रक सङ् घ संस्था, सञ् जाल, उ�मशील यवुा, लगायत �वशेष �ाथ�मकता समूहका �व�भ� 

��तभावान यवुा छनौट गर� नेततृ्व �वकासका ला�ग �विश��कृत ता�लम सञ् चालन गन� ।  

(घ) यवुा नेततृ्व ��त�ान स्थापना गर� �नय�मतरूपमा यवुाको नेततृ्व गन� जनशि� तयार गन�। 

(ङ) यवुाको नेततृ्व �वकास र क्षमता अ�भव�ृ�का ला�ग �ादेिशक, संघीय, अन्तरदेशीय, दिक्षण एिशयाल� 

र अन्तरार्��य ता�लम, गो�ी तथा यवुा लिक्षत कायर्�म र िश�वरमा यवुालाईर् सहभागी गराउने । 

(च) यवुा ��तभाको खोजी गर� �ोत्साहन गन� तथा �नजको �वकास गनर् म�त परु् याउने । 

(२) नव�वतर्न, सीप �वकास र उ�मशीलता �व�र्न  

(क) यवुाका नवीनतम �वचारलाई संकलन र मूल्या�न गर� उत्कृ� �वचारलाई इन्क्यवेुट गन� । 

(ख) यवुालाईर् सहकार� जस्ता �व�भ� सामािजक आ�थर्क समूहमा आब� गराई उत्पादनका क्षे�मा 

स�रक गराउने र अगवुा उ�मी यवुा उत्पादन गन� । 
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(ग) यवुाको �सपलाई रोजगार� र बजारसँग जोड्ने । उ�मशीलता �व�र्नमा भइरहेका कायर्�ममा 

सरकार� आ�थर्क सहायता, ��व�धको उपलब्धता र सह�ुलयतपूणर् कजार् सहयोग जस्ता �वषयमा �व�ीय 

संस्था र यवुा बीचमा सहजीकरण गन� ।  

(घ)  यवुा सूचना केन्�को क्षमता अ�भव�ृ� गर� सोमाफर् त ्यवुा रोजगार कायर्�मलाई समन्वयात्मक 

त�रकाले वडातहसम्म �वस्तार गन� । 

(ङ) �वदेशमा रहेका ��तभावान यवुाको �सप, क्षमता र ��तभालाईर् �ोत्साहन र सम्मान गद� स्वदेशको 

�हतमा सदपुयोग गन� ।   

(३) यवुा क्लब र सञ् जाल गठन तथा प�रचालन  

(क) छ�रएर रहेका यवुालाई सङ् ग�ठत गन� । �त्येक वडामा वडास्तर�य यवुा क्लब गठन गन� र सबै 

क्षे�का यवुा र वडा यवुा क्लबबाट ��त�न�धत्व हनुे गर� यवुा सञ् जाल �नमार्ण गर� यवुा संस्था 

तथा सञ् जालसँग सहकायर् गन� ।  

(ख) बढ्दो सहर�करण र अव्यविस्थत बसोबासलाईर् व्यवस्थापन गनर् र सबै �कारका जोिखमबाट 

सरुिक्षत रहन यवुा समूहलाईर् जागरुक गराउने ।  

(ग) यवुा �नरक्षरता उन्मूलन, वातावरण संरक्षण, �ामीण स्वास्थ्य स्वंयसेवा, �सप �वकास र उ�मशीलताका 

ला�ग यवुा सञ् जाललाईर् सहयोग उपलब्ध गराई प�रचालन गन� ।  

(घ) सावर्ज�नक सेवा �वाह, नी�त�नमार्ण, �वकास व्यवस्थापन, सामािजक, आ�थर्क रूपान्तरणमा यवुा 

सहभा�गता स�ुनि�त गर� महत्वपूणर् िजम्मेवार� �दान गन� ।  

(ङ) �ादेिशक, रा��य, अन्तरार्��य सेवा र अवसरमा यवुाको सहभा�गता स�ुनि�त गन� ।  

(च) म�हला, द�लत, मधेशी, मिुस्लम, अपा�, आ�दवासी जनजा�त, �पछ�डएको क्षे�का, अल्पसङ्ख्यक, लै��क 

तथा यौ�नक अल्पसङ्ख्यक यवुाको समावेिशता महत्वपूणर् स्थानमा स�ुनि�त भए नभएको थाहा 

पाउन समावेशीता पर�क्षण कायर्�म सञ् चालन गन� । 

(४) यवुा हक अ�धकारको स�ुनिश् चतता  (क) सामािजक र नाग�रक अ�धकार र दा�यत्वसम्बन्धी चेतना 

अ�भव�ृ� गनर् यवुा लिक्षत कायर्�म सञ् चालन गन� । 

(ख) �व�ालय, �व��व�ालय र यवुा क्लबमाफर् त यवुा नेततृ्व, यवुाको नी�त �नमार्ण तहमा नेततृ्वको 

महत्व, यवुा समावेशी अ�धकार, यौन तथा �जनन ्स्वास्थ्य अ�धकार, गणुस्तर�य िशक्षा तथा रोजगारको 

अ�धकार, यवुाको भ�ूमका तथा �ाकृ�तक �ोत साधनमा�थको अ�धकार, यवुाको खा� अ�धकार, 
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यवुाको आ�थर्क, राजनी�तक, सामािजक तथा सांस्कृ�तक अ�धकार तथा वातावरणीय अ�धकारका 

�बषयमा सचेतना कायर्�महरू सञ् चालन गन� । 

(ग) िजम्मेवार यवुा नाग�रक तयार गर� लोकतन्�, मानवअ�धकार र सशुासन �व�र्न गनर् यवुाको समाज, 

प�रवार, वातावरण र सम� रा���तको दा�यत्वसँग सम्बिन्धत उत्�रेणामूलक कायर्�म सञ् चालन 

गन� ।  

(५) यवुा सहकायर्   

(क) मानव अ�धकार, लोकतन्�, सशुासन, वातावरण संरक्षण, यवुा �वकास र अ�धकारका ला�ग 

अन्तरार्��य सङ् घ संस्था, गैरआवासीय नेपाल� यवुा, दात�ृनकाय तथा �व�भ� �देश तथा देशका यवुा�बच 

सहकायर् बढाउने ।अन्य स्थानीय तहसँग यवुा भ�गनी र �मतेर� कायर्�म सञ् चालन गन� ।  

(ख) सामािजक सांस्कृ�तक सिम्मलनका ला�ग �व�वध जा�त, धमर्, सम्�दाय, �ल�, क्षे�का यवुाबीच सह-

अिस्तत्व, सहकायर् र सद् भाव �वकास गनर् अन्तर सांस्कृ�तक यवुा सम्मेलन, महोत्सव गन� ।  

(ग) परुानो पसु्ताको अनभुव र नयाँ पसु्ताको उजार्को स�म�ण गर� दवैु पसु्ताबीचमा सहकायर् (Inter-

generational partnership) गर� सम�ृ�का ला�ग पसु्तान्तरण, सकरात्मक अनभुवको हस्तान्तरण र 

रूपान्तरण कायर्�म सञ् चालन गन�।  

(६) आमसञ् चार र यवुा 

(क) स्थानीय, �ादेिशक, रा��य, अन्तरार्��य ज्ञान, अवसर तथा ��व�धका �वषयमा यवुालाईर् ससूुिचत गराउन 

एवं सामािजक, �वकृ�त र �वसंग�त, �हंसा, अपराध, बेच�बखन तथा दवु्यर्सनका �वषयमा यवुालाईर् सचेत 

गराउन रे�डयो तथा टे�ल�भजन कायर्�म सञ् चालन गन�, बलेु�टन, खबरप��का �काशन गन� ।  

(ख) सूचना सम्�षेणका ला�ग यवुाको नेततृ्वमा स्थानीय सूचना केन्�बाट सेवा �वाह गनुर्का साथै छु�ै 

अनलाइन खबरप��का, वेबसाइ सञ् चालन गन� । 

(७) सामािजक समावेिशता 

(क) स्थानीय तहले संचालन गन� कायर्�ममा अपा�ता भएका यवुा, जोिखममा रहेका यवुा, �न्� �भा�वत 

यवुा, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत यवुा, द�लत मिुस्लम समदुाय र �पछ�डएको क्षे�का यवुा जस्ता 

लिक्षत समूहका यवुाको सहभा�गता स�ुनि�त गन� ।   
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(ख) यवुा�भ�को सामािजक समावेिशता अ�भव�ृ�का ला�ग स्थानीय भाषामा सूचना �काशन, �ेल�लपी, 

दोभाषेको व्यवस्था, अपा�मै�ी सामािजक संरचना, लै��क संवेदनशील भाषा र संरचनाको व्यवस्था 

गन�।  

(ग) �ाथ�मकता र �वशेष �ाथ�मकतामा रहेका यवुाको सश�ीकरण र अ�भमखुीकरण, आवश्यकता 

अनसुारको �सपमूलक र व्यावसा�यक िशक्षा, स्वास्थ उपचार सेवा र रोजगार� लगायतका �वषयमा 

�वशेष ध्यान �दने ।  

२. यवुा स्वंयसेवाका क्ष�े 

(१) मानवीय कायर्मा यवुा स्वंयसेवा   

(क) शैिक्षक बेरोजगार यवुालाई लिक्षत गर� �व�भ� क्षे�मा स्वंयसेवक प�रचालन गन� र यसलाईर् व�ृ� 

गद� लैजाने । यस्ता स्वंयसेवक, िशक्षा, सामािजक चेतना, �ामीण स्वास्थ्य, वातावरण, सूचना केन्�, 

कृ�ष तथा सेवा क्षे�हरूमा प�रचालन गन� ।  

(ख) र�दान, सरसफाइ जस्ता स्वयम ्सेवी कायर्�महरू आयोजना गन� । यस्ता कायर्�म यवुा क्लबहरू 

माफर् त अिघ बढाउने ।  

(ग) नेपाल� सेना, नपेाल �हर�, सश� �हर� बल, रा��य स्वयम ्सेवा दल, नेपाल स्काउट, नेपाल रेड�स 

सोसाइट�, �व�ाथ�, राजनी�तक सङ् गठन, क्लब तथा यवुा सङ् घ जस्ता संघ संस्थाको समन्वयमा 

आपतकाल�न स्वंयसेवा �िशक्षण �दने तथा प�रचयप� �दान गर� समाजसेवाका �व�भ� क्षे� जस्तै 

भकूम्प र �ाकृ�तक �वपि�, महामार�, दघुर्टना, खा� संकट र भोकमर�, डढेलो, �न्� तथा बाढ�प�हरो 

जस्ता �वप�हरूमा प�रचालन गन� । 

(२) वन तथा वातावरण संरक्षण र पयर्टन �व�र्नमा यवुा संलग्नता 

(क) यथु �ीन क्लब �नमार्ण गर� वातावरण सचेतना र संरक्षण, सरसफाइ, वकृ्षारोपण लगायतका कायर्�म 

सञ् चालन गन� । 

(ख) है�सयत �ब�केा वन, उपयोग�हन खाल� जग्गा रहेको वन क्षे�, सडक, बाटो र खोलाका �कनार, 

�व�ालय र सावर्ज�नक स्थलमा वकृ्षारोपण तथा वन संरक्षणमा यवुा प�रचालन गन� ।  

(ग) पयर्टन �वकासका ला�ग होमस्टे, नयाँ पदया�ा गन्तव्य र साह�सक पयर्टनको सम्भावनाको खोजी, 

सांस्कृ�तक सम्पदा संरक्षण, नयाँ पयर्टक�य स्थलको �व�र्न गनर् यवुाको नेततृ्व र सहभा�गतामा 

�व�भ� महोत्सव र कायर्�म आयोजना गन� ।  
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(३) स्वंयसेवालाई �वकासको आधारशीलाको रूपमा स्था�पत गन�   

(क) स्वंयसेवा गरेका यवुालाईर् रोजगार�का अवसर, �नवार्ह भ�ा, पदो��त र अन्य सेवाका ला�ग 

सकारात्मक मूल्याङ् कन गन� । यवुा स्वंयसेवक समूह गठन गर� �वपत ् तथा आपतकाल�न 

अवस्थामा प�रचालन गनर् यवुा स्वंयसेवक तयार गन� । स्वंयसेवाको अनभुव भएका यवुालाई �वशेष 

�ाथ�मकतामा राख् ने ।  

(ख) �त्येक वषर् �डसेम्बर पाँच मा मनाइने अन्तरार्��य स्वंयसेवक �दवसका अवसरमा �व�भ� क्षे�मा 

स्वंयसेवा गन�हरू मध्येबाट फरक �वधाका कम्तीमा पाँच जना स्वंयसेवकलाईर् �त्येक वषर् सम्मान 

गन� ।  

३. सामािजक �वकृ�त �वस��त �वरु� यवुा अ�भयान 

(१) �व�मान म�हला �हंसा, जातीय �वभेद तथा छुवाछूत, बोक्सी, छाउपडी, दाइजो �था, बाल �ववाह, 

बह�ुववाह जस्ता सामािजक �वकृ�त �वस��त �वरु� अ�भयान सञ् चालन गनर् स्थानीय यवुा क्लब, 

यवुा सञ् जाल तथा यवुा सिम्म�लत �नजी क्षे�लाईर् उत्��ेरत र �ोत्सा�हत गन� ।  

(२) लागूपदाथर् दवु्यर्सनी, कुलत, एचआईभी सं�मण, आ�वासन, मनोसामािजक समस्या लगायतका 

�वषयमा अगवुा भई सचेतना कायर्�म सञ् चालन गन� ।  

(३) साइबर �ाइम तथा आध�ुनक ��व�धको दरुुपयोगसम्बन्धी सचेतना अ�भयान सञ् चालन गन� ।   

(४) म�हला �हंसा, मानव बेच�बखन, लागपुदाथर् ओसार पसार तथा �व�भ� सामािजक �वकृ�त �नयन्�ण 

गनर् �हर� तथा यवुाको सामदुा�यक �हर� सेल स्थापना गर� प�रचालन गन� ।  

(५) छोर�-बहुार� बचाऔ,ँ पढाऔ,ँ बा�लका िशक्षा, बा�लका �बमा जस्ता अ�भयानमूलक कायर्�म यवुाको 

नेततृ्वमा सञ् चालन गन� ।     

(६) यवुा नेततृ्वका �वषयलाई �व�ालयका पा��ममा समेत समावेश गन� । �ब�ालयस्तरमा बालक्लब 

गठन र उनीहरूको सहभा�गतालाई अ�भव�ृ� गर� सवल यवुा र सक्षम नाग�रक बनाउन भ�ूमका 

�नवार्ह गन� ।  
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