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र्दुई िब्र्द
राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद् र्ुवाको हकष्ट्रहतको सं रक्षण र सम्वर्द्यि गरी समुन्नत मुलूक निमायणका
लानग सक्षम िागररक तर्ार गिय तथा र्ुवालाई सिक्तीकरण गरी र्ुवा सम्बन्धी ष्ट्रवषर्को िीनत
निमायण र्दे शख कार्ायन्वर्ि तहसम्म आवश्र्कता अिुसार उिीहरूलाई सं लग्ि गराई राष्ट्रिर् ष्ट्रवकासको
मूलप्रवाहमा समावेि गिे तथा र्ुवाको क्षेरमा पहुुँच ष्ट्रवस्तार र र्ुवा सिक्तीकरणका लानग राष्ट्रिर्
र्ुवा पररषद् ऐि, २०७२ बमोशिम २०७२ साल फागुि १९ गते स्थापिा भएको सं स्था हो ।
र्स सं स्थाको कार्यदर्दिा अिुसार चालू आनथयक वषय २०७३/०७४ मा र्ुवा सञ्चार कार्यक्रम,
र्ुवा नसप तथा िेतत्ृ व ष्ट्रवकास, ग्रामीण र्ुवा उद्यम कार्यक्रम, र्ुवा लशक्षत राष्ट्रिर् स्वरोिगार कार्यक्रम,
र्ुवा नसप तथा िेतत्ृ व ष्ट्रवकासलगार्त ष्ट्रवनभन्न कार्यक्रमहरू कार्ायन्वर्िका क्रममा रहे का छि् ।
ग्रामीण र्ुवा कार्यक्रम अन्तगयत ‘र्दि र्ुवा एक उद्यम’ लगार्तका अन्र् ष्ट्रवनभन्न कार्यक्रमहरू सोही
ष्ट्रवनिर्मबमोशिम सञ्चालि हुिेछि् । िेपालमा वतयमाि र्ुवाको अवस्था तथा उिीहरूबाट समृर्द् राि
निमायणका लानग पुर्रर्ायएको र्ोगर्दाि तथा पुग्ि सक्िे सम्भाष्ट्रवत र्ोगर्दािहरूका बारे मा आम
िितालाई सुसूशचत गिय र्ुवा सञ्चार कार्यक्रम सञ्चालि गिे, र्ुवा नसप तथा िेतत्ृ व ष्ट्रवकास कार्यक्रम
माफयत नसप प्रर्दाि गिे, र्ुवा अिुभव आर्दाि–प्रर्दाि कार्यक्रम अन्तगयत मन्रालर्ले तर्ार पारे को
निर्दे शिका आवश्र्क पररमाियि भ पररषर्दबाट स्वीकृत गरी सोही बमोशिम कार्यक्रम सञ्चालि हुिेछ
। र्ुवा दर्दवस तथा महोत्सव अन्तगयत र्ुवाहरूमा ष्ट्रवश्वबन्धुत्वको भाविा िगाई सहर्ोग, समन्वर् र
सहकार्यमा अनभवृष्ट्रर्द् गररिेछ ।
चालू आनथयक वषयमा र्ुवाहरूमा रहे को नसप प्रवर्द्यि तथा प्रचार प्रसार गिे उद्देश्र्ले र्ुवा नसप
दर्दवस कार्यक्रम सञ्चालि हुिेछ भिे र्ुवा परामिय से वा प्रर्दाि गरी र्ुवालाई सही दर्दिा नलि सहर्ोग
पुर्रर्ायउिे छ । र्स निर्दे शिकाले र्ुवाका राष्ट्रिर् मुद्दा तथा साझा सरोकारका ष्ट्रवषर्का बारे मा परकार
िगत लगार्त सरोकारवालाहरूलाई िािकारी गराउिे र समग्र र्ुवा ष्ट्रवकासको क्षेरमा काम गिे
निकार्हरूलाई मागयर्दियि गिे उद्देश्र्ले निमायण भएको कािुिी र र्दीघयकालीि एक रणिीनतका
सम्बन्धमा सम्बर्द् पक्षलाई सुसूशचत गराई कार्ायन्वर्िमा सहिता पुर्रर्ायउिे ष्ट्रवश्वास नलइएको छ ।
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केन्द्रर्दे शख प्रर्दे ि हुुँर्द शिल्ला र्ुवा सनमनतसम्म वषयभरी कार्ायन्वर्ि हुिे कार्यक्रम कार्ायन्वर्िको
अवधारण स्पष्ट पािय, कार्ायन्वर्ि प्रष्ट्रक्रर्ालाई एकरूपता दर्दई पररशचत समेत गराउि, खचय गिे आधार
पष्ट्रहल्र्ाउि एक प्रकारका कामहरूलाई र्दे िभर समाि एवं प्रभावकारी ढङ्गले कार्ायन्वर्िमा ल्र्ाउि
मद्दत पुगोस् भन्ने अनभप्रार्ले प्रस्तुत कार्यक्रम कार्ायन्वर्ि निर्दे शिका तर्ार पाररएको छ । र्स
निर्दे शिकाबाट ष्ट्रवत्तीर् अिुिासि कार्म राख्न, पररषद् केन्द्रीर् कार्ायलर् अन्तगयत अनधकार प्राप्त
सम्बशन्धत िाखाहरूद्वारा भएगरे का सम्पूण य कार्यहरूको प्रमुख शिम्मेवार निर्कार् राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्
कार्यकारी सनमनत हुिेगरी पारर्दिी रूपबाट कार्यक्रम सरोकारवालाहरूबीच पुर्रर्ायई कार्ायन्वर्ि गिय
मद्दत पुग्िेछ भन्ने अपेक्षा नलइएको छ । अन्त्र्मा र्स निर्दे शिकाका ष्ट्रवषर्मा प्राप्त हुिे सुझावहरूले
राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्लाई आगामी दर्दिका लानग थप पृष्ठपोषण प्रर्दाि गिे हुिाले सरोकारवालाहरूबाट
रचिात्मक सुझावको अपेक्षा राख्र्द निर्दे शिका तर्ार गिे कार्यमा सहर्ोग पुर्रर्ायउिु

हुिे सबलाई

हादर्दयक धन्र्वार्द दर्दि चाहन्छु ।

२०७३ माघ
माधवप्रसार्द ढु ङ्गेल
कार्यकारी उपाध्र्क्ष
राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्
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क.

कार्यक्रम पररचर्

र्ुवा िीनत – २०७२, र्ुथ नभिि – २०२५ र र्दिवषे रणिीनतक र्ोििाले निधायरण गरे का र्दीघयकालीि
लक्ष्र्, उद्देश्र् तथा कार्यिीनतहरू कार्ायन्वर्ि गियका लानग राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद् ऐि २०७२ ले
ु निमायणका लानग
पररलशक्षत गरे को उद्देश्र् —र्ुवाको हक ष्ट्रहतको सं रक्षण र सम्बर्द्यि गरी समुन्नत मुलक
सक्षम िागररक तर्ार गिय तथा र्ुवालाई सिक्तीकरण गरी र्ुवा सम्बन्धी ष्ट्रवषर्को िीनत निमायण र्दे शख
कार्ायन्वर्ि तहसम्म आवश्र्कता अिुसार उिीहरुलाई सं लग्ि गराई राष्ट्रिर् ष्ट्रवकासको मूलप्रवाहमा
समावेि गिे‘ अिुसार २०७३ फागुिमा गठि भएको राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्को आ.व.२०७३/०७४ को
लानग केही नसनमत कार्यक्रमहरू र बिेटको ब्र्वस्था गररएको छ । आगामी वषयका कार्यक्रमहरू
ुँ छलफल र अन्तष्ट्रक्रयर्ा गरी उल्ले शखत
निमायण गर्दाय र्ुवासुँग सरोकार राख्ने पक्ष तथा ष्ट्रवज्ञहरूसग
र्दस्तावेिहरूका लक्ष्र्हरूलाई कार्ायन्वर्ि गिय ष्ट्रक्रर्ाकलापहरू पष्ट्रहचाि गर्दै आगामी कार्यक्रमहरूमा
प्राथनमकताका साथ समावेि गिेगरी कार्यक्रम तिुम
य ा गररिे छ ।
र्स कार्यक्रम कार्ायन्वर्ि निर्दे शिका २०७३/०७४ को मूलभूत उद्देश्र्हरू र्दे हार्बमोशिम रहेका छि् :
1.

निदर्दयष्ट कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्ायन्वर्ि गरी केन्द्र र ७५ ओट शिल्लामा एकरूपता
कार्म गराउि सहिीकरण गिे ।

2.

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद् र शिल्ला र्ुवा सनमनतका कार्यक्रमहरूबारे सरोकारवालालाई सूशचत गिे ।

3.

कार्यक्रम निमायण, कार्ायन्वर्ि र अिुगमि गिे ष्ट्रवनभन्न निकार्को भूनमका स्पष्ट गरी सम्बशन्धत
निकार्लाई शिम्मेवार र िवाफर्दे ही तुल्र्ाउिे ।

4.

कार्यक्रम कार्ायन्वर्ि र स्रोत पररचालि प्रष्ट्रक्रर्ाका सम्बन्धमा सम्बर्द् सब कार्ायन्वर्िकताय र
सरोकारवालालाई स्पष्ट दर्दिा निर्दे ि गराउिे ।

5.

सब कार्यक्रमहरूको कार्ायन्वर्िको अवस्थासम्बन्धी अिुगमिलाई िनतिामा आधाररत बिाउुँर्द
प्रभावकारीरूपमा सञ्चालि गरी लशक्षत उपलशब्धहरू समर्म प्राप्त गराउिे ।

ख.

कार्यक्रम कार्ायन्वर्ि सम्बन्धमा

1=

वाष्ट्रषक
य
कार्यक्रमका बारे मा पररषद्का सर्दस्र्, पररषद्का कमयचारी, शिल्ला र्ुवा सनमनतका
अध्र्क्ष तथा कार्ायलर् प्रमुखलाई पररषद्ले र शिल्ला र्ुवा सनमनतका सर्दस्र् र कमयचारीहरूलाई
शिल्ला र्ुवा सनमनतले अनभमुखीकरण गिुप
य िे छ ।

2=

वाष्ट्रषक
य कार्यक्रम ष्ट्रवनभन्न सञ्चार माध्र्मबाट सावयिनिक गिे व्र्वस्था नमलाई शिल्लामा कार्यरत
परकारहरूका प्रनतनिनधमूलक सङ्घसं स्थाहरू, शिल्ला ष्ट्रवकास सनमनत, I/NGOs/CBOs लगार्तका
सं स्थाका प्रनतनिनधहरूसमेतको सहभानगतामा वाष्ट्रषक
य कार्यक्रमको िािकारी दर्दिुपिे छ।
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3=

ष्ट्रवनभन्न अन्तरायष्ट्रिर् तथा राष्ट्रिर् गरसरकारी सं स्थाहरू र पररषर्दबीच समझर्दारी (MOU) भए
अिुसार र्स आ.व.मा तर् भएका तथा र्ुवासुँग सम्बशन्धत अन्र् कार्यक्रमहरू सञ्चालिमा
समझर्दारीनभर रहे र प्रचनलत निर्मािुसार सहकार्य गिय सष्ट्रकिे छ । साथ शिल्लास्तरमा
ष्ट्रक्रर्ािील I/NGOs/CBOs सुँगको समन्वर् तथा साझेर्दारीमा कार्यक्रमको प्रकृनत अिुसार कार्यक्रम
कार्ायन्वर्िका लानग र्ोििा तर्ार पारी कार्ायन्वर्ि गिुप
य िे छ ।

4=

र्स निर्दे शिकामा ले शखएका कुराहरू स्पष्ट िभएमा पररषद् र कार्यकारी सनमनतले निधायरण
गरे बमोशिम कार्यक्रम

तथा वर्दे शिक समन्वर् िाखामा सम्पकय राखी स्पष्ट

भएर मार

कार्ायन्वर्ि गिुप
य िे छ ।
5=

र्स कार्यक्रम कार्ायन्वर्ि निर्दे शिकामा उल्लेख भएका अन्र् निर्दे शिका बमोशिम गिय भिी
ष्ट्रकटािीसाथ तोष्ट्रकएका कार्यक्रमहरूमा उक्त प्रर्ोििका लानग स्वीकृत निर्दे शिका बमोशिम ि
कार्ायन्वर्ि गिुय पिे छ ।

6=

एउटा िीषयकमा ष्ट्रवनिर्ोिि भएको रकम अको िीषयकमा खचय िगिे, स्वीकृत िम्सयको पररनधनभर
रहेर स्वीकृत कार्यक्रम कार्ायन्वर्ि पुशस्तकामा उल्ले ख गररएका आधार र प्रष्ट्रक्रर्ाहरू पूरा गरे र
मार खचय ले ख्ने व्र्वस्था नमलाउिु पिे छ।

7=

शिल्लास्तरका कार्यक्रममा आधाररत भएर आफ्िो अिुगमि र्ोििा समेत तर्ार पारी

र्ोििा

अिुसार अिुगमि गरी प्रनतवेर्दि तर्ार पारी पररषर्दमा पठाउिे नमलाउिु पिे छ ।
8=

शिल्ला र्ुवा सनमनतको कार्ायलर्ले चौमानसकरूपमा निधायररत ढाुँचामा राष्ट्रिर् र्ुवा पररषर्दमा प्रगनत
ष्ट्रववरण पठाउिे व्र्वस्था नमलाउिु पिे छ ।

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद् र शिल्ला र्ुवा सनमनतका कार्यक्रमहरू :
1=

र्ुवा सञ्चार कार्यक्रम (टे नलनभिि कार्यक्रम)

उद्देश्र्हरू :
1=

िेपालमा र्ुवाको वतयमाि अवस्था तथा उिीहरूबाट समृर्द् राि निमायणका लानग पुगेको र्ोगर्दाि
तथा पुग्िसक्िे सं भाष्ट्रवत र्ोगर्दािहरूका बारे मा आम िितालाई सुसूशचत गिुय ।

2=

र्ुवा ष्ट्रवकासका क्षेरमा रचिात्मक र अिुकरणीर् कार्य गिे र्ुवाका बारे मा प्रचार प्रसार गरी
र्ुवामा

सकारात्मक

सोचको

ष्ट्रवकास

गरी

स्वर्दे िमा

ि

स्वरोिगार, आर्आियि

तथा

उद्यमिीलताको माध्र्मबाट आत्मनिभयर बन्न सष्ट्रकन्छ भन्ने भाविाको ष्ट्रवकास गरी र्ुवालाई
स्वावलम्बी बन्न उत्प्रेररत गिुय ।
3=

र्ुवा ष्ट्रवकास र उद्यमिीलताका ष्ट्रवषर्हरूलाई सञ्चार माध्र्मबाट उिागर गर्दै राि निमायणमा
र्ुवाले दर्दि सक्िे र्ोगर्दािका ष्ट्रवनभन्न क्षेरहरूको पष्ट्रहचाि गरी र्ुवा पररचालिका लानग सञ्चार
क्षेरलाई पनि शिम्मेवार बिाउिु ।

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्, नरपुरेश्वर, काठमाडौँ
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4=

र्ुवा सिक्तीकरण र पररचालिको क्षेरमा कार्यरत ष्ट्रवनभन्न व्र्शक्तत्व, ष्ट्रवषर्ष्ट्रवज्ञ, शिम्मेवार
पर्दानधकारीहरू तथा सं स्थाहरू बीच टे नलनभििको माध्र्मबाट ब्र्ापक अन्तष्ट्रक्रयर्ा गरी र्ुवा

स्वाबलम्बिका ष्ट्रवष्ट्रवध ष्ट्रवकल्पहरूका बारे मा सुसूशचत गराई र्ुवामा नसप र आत्मष्ट्रवश्वास अनभवृष्ट्रर्द्
गराउिु ।
स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र

शिम्मेवार

कार्ायन्वर्ि प्रष्ट्रक्रर्ा

निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

२.१५.४०.७ र्ुवा सञ्चार कार्यक्रम (टे नलनभिि) - १
केन्द्र
1.

कार्यक्रमको

मोडानलटी, समर्, इष्ट्रपसोड

तथा  सूचिा

मापर्दण्ड तर् गिे ।
2.

िेपाल

टे नलनभििबाट

प्रस्ताव

आह्वाि

गिे

र

 टे नलनभिि

प्रष्ट्रवनध

र्दोस्रो

िाखा

ते स्रो

सं स्थाहरूसुँग

चौमानसक

को सम्झौता

दद्वपक्षीर् सम्झौता गिे ।
3.

पष्ट्रहलो,
र

सम्झौता अिुसार िेपाल टे नलनभििबाट कार्यक्रम

प्रिारक

 टे नलनभिि

प्रिारण गिे ।

कार्यक्रमका

4.

पृष्ठपोषण प्रर्दाि गिे ।

इष्ट्रपसोडहरू

5.

र्सको सवायनधकार राष्ट्रिर् र्ुवा पररषर्दमा रहिे ।

2= र्ुवा नसप तथा िेतत्ृ व ष्ट्रवकास कार्यक्रम
उद्देश्र्हरू :
1=
2=

र्ुवालाई मागमा आधाररत आधुनिक नसप र प्रष्ट्रवनध सम्बन्धी तानलम प्रर्दाि गिे ।

र्ुवामा एक्काइसौँ िताब्र्दीका च ुिौतीहरूलाई सामिा गर्दै र्ुवामरी अवसरहरूको सर्दुपर्ोग गिय
सक्षम बिाउिे ।

3=

र्ुवालाई ष्ट्रवषर्वस्तु, नसप र व्र्वहारबाट सुसशजित गरी िेतत्ृ व ष्ट्रवकास र र्ुवा पररचालिका लानग
उपर्ुक्त वातावरण तर्ार गिे ।
स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र
कार्ायन्वर्ि प्रष्ट्रक्रर्ा

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

२.१५.४०.४५ र्ुवा नसप तथा िेतत्ृ व ष्ट्रवकास कार्यक्रम
- ५०० ििा
र्ुवा नसप तथा िेतत्ृ व ष्ट्रवकास कार्यक्रम निर्दे शिका  र्ुवा

पष्ट्रहलो,

तर्ार गिे ।

तानलम

र्दोस्रो

 निर्दे शिका
र  तानलम

2=

शिल्लास्तरबाट र्ुवाका माग सङ्कलि गिे ।

तथा

ते स्रो

3=

र्ुवा उद्यम कार्यक्रम लगार्तका उद्यम प्रवर्द्यि

अिुसन्धा

चौमानसक

प्र्ाकेि/

गिे

ि िाखा

1=

स्वरोिगार

बिाउि

सक्िे

कार्यक्रमलाई

सहर्ोग पुग्िे गरी तानलम प्रर्दाि गिे ।
4=

 शिल्ला

तानलम प्रर्दार्क सं स्थाहरूबीच समन्वर् गरी र्ुवा

नसप तथा िेतत्ृ व ष्ट्रवकास सम्बन्धी तानलमको

र्ुवा
सनमनत

प्र्ाकेि, पाठ्यक्रम तथा प्रष्ट्रक्रर्ा निधायरण गिे र
राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्, नरपुरेश्वर, काठमाडौँ
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पाठ्यक्रम

 प्रशिक्षकको
रोष्टर (सूची)

 तानलम
प्रर्दार्क
सं स्थाको
3

स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र

शिम्मेवार

कार्ायन्वर्ि प्रष्ट्रक्रर्ा

निकार्

अिुगमि/पररणाम

समर्ावनध

सूचक

आवश्र्कता अिुसार द्वीपक्षीर् समझर्दारी (MOU)

ष्ट्रववरण

गिे ।
5=
6=

7=

 नसप

तानलम सञ्चालिका लानग रोष्टर प्रशिक्षक तर्ार

परीक्षकबाट

गिे ।

उत्तीणय

तानलमका

आधाररत

तानलम

आधुनिक नसप र प्रष्ट्रवनधलाई लशक्षत गरी निमायण

र्ुवाको

गिे ।

सङ्खख्र्ा

ष्ट्रवनभन्न

ष्ट्रवषर्

प्रर्दे ि

वस्तुहरू

तथा

मागमा

क्लस्टरहरूमा

प्राप्त

रोष्टर

प्रशिक्षकहरूबाट माग (आवश्र्कता) मा आधाररत
तानलम सञ्चालि गिे ।
8=

तानलम

सम्पन्न

पश्चात

प्रशिक्षाथीहरूको

नसप

परीक्षण गरी प्रमाणपर उपलब्ध गराउिे ।
9=

तानलमको

अिुगमि, मूल्र्ाङ्कि

तथा

प्रनतवेर्दि

तर्ारी गिे ।

3=

ग्रामीण र्ुवा उद्यम कार्यक्रम

उद्देश्र्हरू :
1=

प्रत्र्ेक निवायचि क्षेरमा सञ्चालि हुि सक्िे उद्यमहरू पष्ट्रहचाि गिुय ।

2=

र्ुवालाई स्थािीर् व्र्वसार् तथा उद्यमतफय आकष्ट्रषत
य गरी स्वरोिगार गराउिु ।

3=

र्दे िलाई आत्मनिभयरतातफय उन्मुख गराउिु ।
स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र
कार्ायन्वर्ि प्रष्ट्रक्रर्ा

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

२.१५.४०.४६1 ग्रामीण र्ुवा उद्यम कार्यक्रम - २४०
क्षेर
र्ुवा

उद्यम

कार्यक्रम

सञ्चालि

बमोशिम कार्यक्रम सञ्चालि गिे ।

निर्दे शिका, २०७३  र्ुवा

र्दोस्रो

र  निर्दे शिका

ष्ट्रवकास

ते स्रो

तथा

चौमानसक

 छिौट भएको
प्रस्ताव

उद्यम

 अिुगमि

प्रवर्द्यि

सं र्न्र

िाखा

प्रनतवेर्दि

 शिल्ला
र्ुवा

र

 समष्ट्रष्टगत
प्रनतवेर्दि

सनमनत

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्, नरपुरेश्वर, काठमाडौँ
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4= र्ुवालशक्षत राष्ट्रिर् स्वरोिगार कार्यक्रम (PPP)
उद्देश्र्हरू :
1=

औद्योगीकरण माफयत दर्दगो रूपमा ष्ट्रवकास हानसल गियका लानग सावयिनिक सं रचिा तथा पूवायधार
सेवाहरूको निमायण र सं चालिमा राजर्कोषबाट ष्ट्रवनिर्ोिि हुिे स्रोत साधि पररचालिका लानग
सावयिनिक–निशि साझेर्दारीको मान्र्ताका आधारमा सञ्चालि हुि सक्िे क्षेरहरू पष्ट्रहचाि गिुय ।

2=

ु को ष्ट्रवकास कार्यमा आकष्ट्रषत
निशि क्षेरमा उपलब्ध हुिे स्रोत, साधि, नसप र प्रष्ट्रवनधलाई मुलक
य

गरी सावयिनिक उपर्ोगका सम्पशत्त र सेवाको सञ्चालि सहभानगतात्मक आधारमा कम खशचयलो,
प्रभावकारी र ष्ट्रवश्वासिीर् सं र्न्रबाट पररचालि गिुय ।
स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र
कार्ायन्वर्ि प्रष्ट्रक्रर्ा

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

२.१५.४०.४८ र्ुवा लशक्षत राष्ट्रिर् स्वरोिगार कार्यक्रम
(PPP) - ७ क्षेर
छु ट्ट निर्दे शिका तर्ार पारी पररषद्ले स्वीकृत गरे पनछ  र्ुवा
सोही बमोशिम कार्यक्रम सञ्चालि गिे ।

ष्ट्रवकास

ते स्रो

 निर्दे शिका
चौमानसक  कार्यक्रम

तथा

सञ्चालिका

उद्यम

लानग प्रस्ताव

प्रवर्द्यि

 मूल्र्ाङ्कि

िाखा

भएको प्रस्ताव

 अिुगमि
प्रनतवेर्दि

5= र्ुवा अिुभव आर्दािप्रर्दाि कार्यक्रम (आन्तररक)
उद्देश्र्हरू :
1=

एकअकायको कार्य अवलोकि गरे र व्र्ावसाष्ट्रर्क तथा व्र्वस्थापि नसप नसक्िु ।

2=

र्ुवाका अिुभवहरूमा बढोत्तरी गिुय ।

3=

उद्यमी र्ुवालाई उत्प्रेररत गिुय ।

4=

र्ुवाका ष्ट्रवष्ट्रवध क्षेरमा र्ुवालाइय पररचालि गिुय ।
स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र
कार्ायन्वर्ि प्रष्ट्रक्रर्ा

२.१५.४०.४९ र्ुवा

अिुभव आर्दािप्रर्दाि

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

कार्यक्रम

(आन्तररक) - १४० ििा
र्स

कार्यक्रम

सम्बन्धी

मन्रालर्ले

तर्ार

पारे को  र्ोििा

र्दोस्रो

र  सहभागी
सङ्खख्र्ा

निर्दे शिका आवश्र्क पररमाियि भ पररषर्दबाट स्वीकृत

तथा

ते स्रो

भएपनछ सोही बमोशिम कार्यक्रम सञ्चालि हुिे ।

वर्दे शिक

चौमानसक

समन्वर्

 कार्यसम्पन्न
प्रनतवेर्दि

िाखा
राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्, नरपुरेश्वर, काठमाडौँ
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6=

र्ुवा दर्दवस तथा महोत्सव

उद्देश्र्हरू :
1=

र्ुवामा भाइचाराको भाविा िगाउिे ।

2=

र्ुवाका प्रमुख मुद्दाहरूमा अिुभव आर्दािप्रर्दाि गिे ।

3=

र्ुवामा सहर्ोग, समन्वर् र सहकार्यमा अनभवृष्ट्रर्द् गिे ।

स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र कार्ायन्वर्ि
प्रष्ट्रक्रर्ा

२.१५.४०.५०

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

र्ुवा दर्दवस तथा महोत्सव - ७७ केन्द्र,

शिल्ला

२.१५.४०.५०.१ केन्द्र
1=

राष्ट्रिर्

र्ुवा

अन्तराष्ट्रिर्

पररषर्दले

र्ुवा

सालबसाली

दर्दवसलाइय

रूपमा  सङ्घ सं स्था पष्ट्रहलो

महोत्सवका

रूपमा

मिाउिे छ ।
2=

समन्वर्

चौमानसक

िाखा

सङ्खख्र्ा

सङ्गठिहरू, र्ुवाको क्षेरमा काम गिे राष्ट्रिर् तथा
सङ्घ

सं स्थाहरू,

ष्ट्रवर्दे िी

सङ्खख्र्ा

 सहभागी

राििनतक र्दल सम्बर्द् र्ुवा सं स्थाहरू, ष्ट्रवद्याथी
अन्तरायष्ट्रिर्

 कार्यक्रम

 कार्यक्रमको

पाहुिहरू,

प्रनतवेर्दि

गरआवासीर् िेपाली सङ्घ (NRNA) का प्रनतनिनधहरू
लगार्त

आम

र्ुवाको

व्र्ापक

सहभानगतामा

महोत्सवको कार्यक्रम गररिे छ ।
3=

र्ुवाका

नसप,

क्षमता, उद्यम,

नसियिाहरू

तथा

प्रष्ट्रवनधहरूको प्रर्दियिलाइय र्ुवा महोत्सवको अङ्ग
बिाउिे ।
4=

तर्ारी (समन्वर् बठक, कार्यक्रमको खाका तर्ारी,
निमन्रणा, पराचार)।

5=

र्ो िीषयकमा ष्ट्रवनिर्ोिि भएको रकम दर्दवस तथा
महोत्सव आर्ोििा गिे कार्यमा खचय गिे ।

२.१५.४०.५०.२ शिल्ला
१.

२.

शिल्ला र्ुवा सनमनतले शिल्लाका र्ुवालाई समेटी  शिल्ला

पष्ट्रहलो

प्रत्र्ेक वषय अन्तराष्ट्रिर् र्ुवा दर्दवसलाइय महोत्सवका

र्ुवा

चौमानसक

रूपमा मिाउिे छ ।

सनमनतहरू

राििनतक र्दल सम्बर्द् र्ुवा सं स्थाहरू, ष्ट्रवद्याथी

 सहभागी
सङ्खख्र्ा

 कार्यक्रमको
प्रनतवेर्दि

सङ्गठिहरू, र्ुवाको क्षेरमा काम गिे राष्ट्रिर् तथा
अन्तरायिर् सङ्घ सं स्थाहरूका प्रनतनिनधहरू लगार्त
आम र्ुवाको व्र्ापक सहभानगतामा अन्तरायष्ट्रिर् र्ुवा
दर्दवस मिाउिे ।
३.

र्ुवाका

नसप,

क्षमता, उद्यम,

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्, नरपुरेश्वर, काठमाडौँ

नसियिाहरू

तथा

कार्यक्रम कार्ायन्वर्ि निर्दे शिका २०७३/०७४
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स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र कार्ायन्वर्ि
प्रष्ट्रक्रर्ा

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

प्रष्ट्रवनधहरूको प्रर्दियिलाइय अन्तरायष्ट्रिर् र्ुवा दर्दवसको
अङ्ग बिाउिे ।
४.

समन्वर्

बठक,

कार्यक्रमको

खाका

तर्ारी,

निमन्रण, पराचार ।
५.

र्ो

िीषयकमा

ष्ट्रवनिर्ोशित

रकम

र्ुवा

दर्दवस

आर्ोििा गिे क्रममा भएका ष्ट्रवनभन्न ष्ट्रक्रर्ाकलाप
(खािा, ब्र्ािर, प्लेकाडय, हलभाडा, आदर्दमा) खचय
गिे ।

7= र्ुवा नसप दर्दवस
उद्देश्र्हरू :
1=

र्ुवामा रहेको नसप प्रवर्द्यि तथा प्रचार प्रसार गिुय ।

2=

नसपमूलक व्र्वसार्को लानग र्ुवालाइय उत्प्रेररत गिुय ।

3=

स्वरोिगार तथा उद्यमिीलता माफयत गररबी निवारणमा सहर्ोग पुर्ायउिु ।

स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र कार्ायन्वर्ि
प्रष्ट्रक्रर्ा

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

२.१५.४०.५०.३ र्ुवा नसप दर्दवस (केन्द्र) - १ पटक
१.

२.

शिल्ला र्ुवा सनमनतहरूलाइय शिल्लास्तरमा र्ुवाद्वारा  सङ्घ सं स्था र्दोस्रो
आफ्ि नसप र क्षमतामा सञ्चानलत सहकारी, र्ुवा

समन्वर्

क्लव, सङ्घ सं स्था वा व्र्शक्तगत रूपमा र्ुवाद्वारा

िाखा

चौमानसक

सं स्था र क्षेर,

 सहभागी

निनमयत सामग्री, प्रष्ट्रवनधक छिौट गरी सूची तर्ार

सङ्खख्र्ा

गिय निर्दे िि दर्दिे ।

क्षेर

छिौट भएकामध्र्े उत्कृष्ठ एउटा र्ुवा नसपसुँग
सम्बनधत सं स्था वा प्रष्ट्रवनधको सम्बन्धी ष्ट्रववरण

३.

 छिौट भएका

केन्द्रमा पठाउि लगाउिे ।

र

 प्राथनमकता
सूशच

 प्रर्दशियत

नसप,

राष्ट्रिर् स्तरमा र्ुवा नसप दर्दवसको अवसरमा आफ्िो

प्रष्ट्रवनध,

स्टल

नसप,

सङ्खख्र्ा

सामग्री वा प्रष्ट्रवनध प्रर्दियि गिय चाहिे र्ुवा

सम्बन्धी सं स्था वा व्र्शक्तहरूलाइय ष्ट्रवस्तृत ष्ट्रववरण

 प्रनतवेर्दि

सष्ट्रहत राष्ट्रिर् र्ुवा पररषर्दमा आवेर्दि दर्दि सूचिा
प्रकािि गिे ।
४.

प्राप्त आवेर्दि तथा शिल्ला र्ुवा सनमनतले छिौट
गरी

पठाएकामध्र्े

उपर्ुक्त

ठहररएका

ष्ट्रवनभन्न

क्षेरमा नसप, सामग्री वा प्रष्ट्रवनधको प्राथनमकताक्रम
निधायरण गिे ।
५.

र्ुवा नसप दर्दवसको दर्दि प्रर्दियिी तथा समारोहको

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्, नरपुरेश्वर, काठमाडौँ
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स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र कार्ायन्वर्ि
प्रष्ट्रक्रर्ा

ुँ ा िं. २ र ४
आर्ोििा गिे र उक्त अवसरमा बुर्द

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

बमोशिम छिौट भएका नसप, सामग्री वा प्रष्ट्रवनधलाइय
प्रर्दियिीमा राख्ने ।
६.

छिौटको लानग पररषद्ले एक उपसनमनत कार्यकारी
सनमनतले बिाउिे छ ।

७.

सहभागीहरूलाइय प्रमाण-पर उपलब्ध गराउिे तथा

कार्यकारी सनमनतबाट गदठत सनमनतबाट उत्कृष्ठ
ठहररएका सहभागीलाई पुरस्कार प्रर्दाि गिे ।

8= केन्द्रीर् र्ुवा सूचिा केन्द्र सञ्चालि
उद्देश्र्हरू :
1=

र्ुवा लशक्षत सूचिाहरूलाई व्र्वशस्थत रूपमा राख्ने ।

2=

र्ुवालाई अध्र्र्ििील बिाउि र आवश्र्कीर् सूचिा एवं िािकारीहरू प्रर्दाि गियका लानग
व्र्वशस्थत र स्रोतपूणय पुस्तकालर् स्थापिा गरी सोको प्रभावकारी सञ्चालि गिे । पुस्तकालर्
तथा वाचिालर्लाई र्ुवामरी बिाउिे

3=

।

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषर्दमा रहिे पुस्तकालर्लाई र्ुवासम्बन्धी सब सूचिाको केन्द्रीर् निकार्को रूपमा
ष्ट्रवकास गिे ।

4=

प्रत्र्ेक शिल्लामा रहेका र्ुवा सूचिा केन्द्रहरू (हाल शिल्ला र्ुवा सनमनतको कार्ायलर्मा
समार्ोिि (merge) भएका) लाई व्र्वशस्थत र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालि तथा व्र्वस्थापि गरी
र्समा सब र्ुवाको आकषयण अनभवृष्ट्रर्द् गिे गराउिे ।
स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र
कार्ायन्वर्ि प्रष्ट्रक्रर्ा

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

२.१५.४०.५१ केन्द्रीर् र्ुवा सूचिा केन्द्र सञ्चालि - १
केन्द्र
1=

2=

केन्द्रीर् तथा शिल्ला र्ुवा सूचिा केन्द्र सञ्चालि  सूचिा

पष्ट्रहलो

तथा व्र्वस्थापि सम्बन्धी निर्दे शिका बमोशिम

प्रष्ट्रवनध

र्दे शख ते स्रो

सञ्चाल गिे ।

िाखा

चौमानसक

र्स पूव य र्ुवा तथा खेलकुर्द मन्रालर्बाट निमायण
भएको र्ुवा सूचिा केन्द्र सञ्चालि तथा व्र्वस्थाि
निर्दे शिका २०७० लाई आवश्र्क पररमाियि गरी

 र्ुवा

सूचिा

केन्द्र

सञ्चालि
सम्बन्धी
पररमाशियत
निर्दे शिका

लागू गिे ।

9= र्ुवा परामिय सेवा
उद्देश्र्हरू :
1=

र्ुवालाइय सकारात्मक परामियको माध्र्मबाट भष्ट्रवष्र्को निशश्चत दर्दिा नलि सहर्ोग पुर्रर्ायउिे ।

2=

र्ुवालाइय स्वरोिगार र उद्यमिीलतातफय उत्प्रेररत गिे ।

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्, नरपुरेश्वर, काठमाडौँ
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स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र कार्ायन्वर्ि
प्रष्ट्रक्रर्ा

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

२.१५.४०.५३ र्ुवा परामिय सेवा - १५०० ििा
१.

कार्यक्रम सञ्चालिको कोटा, स्थाि, ष्ट्रवषर्क्षेर र  सङ्घ सं स्था पष्ट्रहलो,
सहभागीको छिौट कार्यकारी सनमनतबाट गिे ।

समन्वर्

र्दोस्रो

२.

ष्ट्रवषर्गत रोस्टर प्रशिक्षकको सूची तर्ार पािे ।

िाखा

३.

छिौट

भएका

स्थाि

र

ष्ट्रवषर्मा

सम्बशन्धत  शिल्ला

ष्ट्रवज्ञहरूबाट सहिीकरणको प्रबन्ध गिे ।

 परामिय
र

सेवाका

लानग

ते स्रो

छिौट

भएका

चौमानसक

ष्ट्रवषर् ष्ट्रवज्ञ

र्ुवा

 कार्यक्रममा

सनमनतको

सहभागी

कार्ायलर्

सङ्खख्र्ा,
हाशिरी
माइन्र्ू ट

 प्रनतवेर्दि,
परामिय

सेवा

नलिे र्ुवाको
Follow
up
फाराम ।

10= र्ुवा पररषद् र अन्तगयतका कमयचारीहरूलाई अनभमुखीकरण तानलम
उद्देश्र्हरू :
१.

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद् र अन्तगयतका निकार्मा कार्यरत सम्पूणय कमयचारी तथा पर्दानधकारीहरूलाई
राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद् ऐि २०७२, निर्मावली २०७३, राष्ट्रिर् र्ुवा िीनत २०७२, र्ुथ नभिि
२०२५ तथा र्दसवषे रणिीनतक र्ोििा, निर्दे शिका र ष्ट्रवनभन्न कार्यष्ट्रवनधहरूका बारे मा िािकारी
गराउिे ।

२.

राष्ट्रिर्

र्ुवा

पररषद्

र

अन्तगयतका

निकार्मा

कार्यरत

कमयचारीहरूलाई

चालू

आ.व.को

कार्यक्रमहरू तथा सोको कार्ायन्वर्ि प्रष्ट्रक्रर्ाका बारे मा िािकारी गराउिे ।
३.

शिल्ला र्ुवा सनमनतका पर्दानधकारीहरू तथा कमयचारीहरूलाई कार्ायलर् सञ्चालि प्रष्ट्रक्रर्ा, अनभले ख
तथा िििशक्त व्र्वस्थापि र कार्यक्रम कार्ायन्वर्िका सन्र्दभयमा सरोकारवालाहरूसुँगको समन्वर्
र सहकार्यका ष्ट्रवष्ट्रवध ष्ट्रवषर्हरूमा िािकारी गराई उिीहरूको क्षमता अनभवृष्ट्रर्द् गिे ।
स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र
कार्ायन्वर्ि प्रष्ट्रक्रर्ा

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

२.१५.४०.५५ र्ुवा पररषद् अन्तगयतका कमयचारीलाई
अनभमुखीकरण तानलम - ७ क्षेर
1=

2=

आवश्र्कता पष्ट्रहचाि गरी ष्ट्रवषर्वस्तु, स्थाि र  र्ुवा

पष्ट्रहलो

र्ोििा निमायण गिे ।

तानलम

चौमानसक

केशन्द्रर्स्तरमा राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्का सर्दस्र्हरू,

तथा

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्का कमयचारीहरू, क्षेरीर्स्तरमा

अिुसन्धा

शिल्ला र्ुवा सनमनतका अध्र्क्ष र शिल्ला र्ुवा

ि िाखा

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्, नरपुरेश्वर, काठमाडौँ

कार्यक्रम कार्ायन्वर्ि निर्दे शिका २०७३/०७४

 निनमयत
तानलम
प्र्ाकेि

 तानलमका
सहभागीहरू
9

स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र

शिम्मेवार

कार्ायन्वर्ि प्रष्ट्रक्रर्ा

निकार्

समर्ावनध

सनमनतको कार्ायलर्का प्रमुखहरू सहभागी गराई

अिुगमि/पररणाम
सूचक

 तानलम

कार्यक्रम अनभमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालि गररिे

प्रनतवेर्दि

छ ।
3=

त्र्गरी स्थािीर् स्तरमा शिल्ला र्ुवा सनमनतले
शिल्ला

र्ुवा

सनमनतका

सर्दस्र्,

शिल्ला

र्ुवा

सनमनतको कार्ायलर्का कमयचारी, सरोकार राख्ने
स्थािीर्
सञ्चार

कार्ायलर्का प्रनतनिनध, परकार तथा
माध्र्मका

प्रनतनिनधहरू,

सामाशिक

सङ्घसं स्था, गरसरकारी सं स्थाहरूका प्रनतनिनधहरू
समावेि गरी राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद् र शिल्ला र्ुवा
सनमनतको

कार्यक्रमहरूका

बारे मा

िािकारी

गराउिे ।
4=

कार्यक्रमको प्रनतवेर्दि तर्ार पारी पररषर्दमा पेि
गिे ।

ुँ अन्तष्ट्रक्रयर्ा तथा र्ुवा िीनत र र्ुथ
11= र्ुवाका मुद्दा तथा कार्यक्रमको बारे मा परकारसग
नभििको प्रचार प्रसार

उद्देश्र्हरू :

1=

र्ुवाका

राष्ट्रिर्

मुद्दाहरू

तथा

साझा

सरोकारका

ष्ट्रवषर्का

बारे मा

परकार

तथा

सरोकारवालाहरूलाई िािकारी गराउिे र पृष्ठपोषण समेत प्राप्त गिे ।
2=

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद् तथा समग्र र्ुवा ष्ट्रवकासका क्षेरमा काम गिे निकार्हरूलाई
मागयर्दियि गिे उद्देश्र्ले निमायण भएको कािूिी र र्दीघयकालीि र्ोििा एवं रणिीनतका
सम्बन्धमा सम्बर्द् पक्षलाई सुसूशचत गराई कार्यक्रम कार्ायन्वर्िमा सहिता ल्र्ाउिे ।
र्स अन्तगयत ष्ट्रवषेितः राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद् ऐि २०७२, निर्मावली २०७३, राष्ट्रिर् र्ुवा
िीनत २०७२ तथा र्ुथनभिि २०२५ तथा र्दसवषे रणिीनतक र्ोििामा उल्लेशखत
ष्ट्रवषर्हरूलाई व्र्ापक रूपमा प्रचार प्रसार गिे ।

3=

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद् माफयत सञ्चालि हुिे सब कार्यक्रमहरूमा आम र्ुवाको अपित्व
अनभवृष्ट्रर्द् गरी र्ुवा सहभानगता र पररचालिलाई सहि बिाउिे ।

स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र कार्ायन्वर्ि
प्रष्ट्रक्रर्ा

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

२.१५.४०.६० र्ुवाका मुद्दा तथा कार्यक्रमका बारे मा

ुँ अन्तष्ट्रक्रयर्ा तथा र्ुवा िीनत र र्ुथनभििको
परकारसग
प्रचार प्रसार - ५ केन्द्र, शिल्ला
राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्, नरपुरेश्वर, काठमाडौँ

कार्यक्रम कार्ायन्वर्ि निर्दे शिका २०७३/०७४

10

स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र कार्ायन्वर्ि
प्रष्ट्रक्रर्ा

शिम्मेवार
निकार्

अिुगमि/पररणाम

समर्ावनध

सूचक

आवश्र्कता पष्ट्रहचाि र अन्तष्ट्रक्रयर्ाको मोडानलटी  सूचिा

पष्ट्रहलो

तर्ार गिे ।

प्रष्ट्रवनध

र्दोस्रो

2=

अन्तष्ट्रक्रयर्ाको ष्ट्रवषर्वस्तु तर्ारी गिे ।

िाखा

चौमानसक

3=

राष्ट्रिर् स्तरका सब नमनडर्ाहरूलाई सहभागी गराई

कार्यक्रमका

केन्द्रीर्

सहभागीहरू

1=

स्तरमा

काठमाडौँ

उपत्र्कामा

र  निनमयत

एक

दर्दवसीर् अन्तष्ट्रक्रयर्ा सञ्चालि गिे ।
4=

पररषर्दबाट

प्रर्दे ि

स्तरमा

प्रेस

िोट

 अन्तष्ट्रक्रयर्ा

 प्रकाशित
ष्ट्रक्रर्ािील

ब्रोनसर्र

सञ्चारकमीहरूका लानग एक दर्दवसीर् अन्तष्ट्रक्रयर्ा
सञ्चालि गिे ।
5=

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद् तथा ष्ट्रवनभन्न कार्यक्रम सञ्चालि
सम्बन्धी मुख्र् र्दस्तावेिहरू र्ुवा पररषर्द ऐि,
निर्मावली, िीनत तथा र्ुथ नभििका मुख्र् मुख्र्
ष्ट्रवषर्वस्तुहरू समेटेर ब्रोनसर्र प्रकािि गरी सब
शिल्लाहरूमा ष्ट्रवतरण गिे ।

12= समािका लानग र्ुवाको एक दर्दि
उद्देश्र्हरू :
1=

र्ुवामा सामाशिक उत्तरर्दाष्ट्रर्त्वको ष्ट्रवकास गराउिे ।

2=

र्ुवामा स्वर्ं सेवकीर् भाविाको अनभवृष्ट्रर्द् गिे ।

3=

सामाशिक कार्यमा र्ुवा सहभानगता बढाउिे ।

4=

सामाशिक कार्यमा र्ुवालाइय िागरुक बिाइय उत्प्रेररत गिे ।

5=

समाि र र्ुवाबीचको सम्बन्धलाइय सुदृढ बिाउिे ।

स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र कार्ायन्वर्ि
प्रष्ट्रक्रर्ा

२.१५.४०.६१ समािका

लानग र्ुवाको एक दर्दि

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

-

५० केन्द्र, शिल्ला
केन्द्रस्तर
१.

२.
३.

पररषर्दका सर्दस्र्हरू, पररषद्का कमयचारीहरू तथा  सङ्घ सं स्था ते स्रो
अन्र् र्ुवा र सङ्घ-सं स्थाका प्रनतनिनधहरू सष्ट्रहतको

समन्वर्

टोली गठि गिे ।

िाखा,

आवश्र्कता अिुसार ष्ट्रविेषज्ञ टोली समेत गठि

राष्ट्रिर् र्ुवा

गिे ।

पररषद्

उक्त टोलीले कशम्तमा एक दर्दि शिल्लासुँग र्दोहोरो

चौमानसक

िपिे गरी कुि निशश्चत स्थािमा तपनसलका क्षेर
मध्र्े बढी महत्व र आवश्र्क ठानिए कार्यकारी

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्, नरपुरेश्वर, काठमाडौँ

कार्यक्रम कार्ायन्वर्ि निर्दे शिका २०७३/०७४

 गदठत टोली
 कार्यक्रम
सङ्खख्र्ा

 लाभाशन्वत
सङ्खख्र्ा ।

 प्रनतवेर्दि
 स्वर्म सेवामा
सम्लग्ि
11

स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र कार्ायन्वर्ि
प्रष्ट्रक्रर्ा

४.

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

सनमनतले निणयर् गरे को क्षेरमा स्वर्मसेवकीर् सेवा

र्ुवाको

प्रर्दाि गिे ।

सङ्खख्र्ा

कार्यक्रम गिय सष्ट्रकिे क्षेरहरू
क. अनभले ख व्र्वस्थापिका लानग सूचिा तथा
सञ्चार प्रष्ट्रवनध (ICT) सम्बन्धी
ख. स्वास््र्, सरसफाइ र वातावरण सम्बन्धी
कार्यहरू
ग. ट्राष्ट्रफक सम्बन्धी कार्यहरू
घ. सावयिनिक महत्वका स्थािहरूको ममयत/सं भार
सम्बन्धी कार्यहरू
ड. स्वास््र् शिष्ट्रवर सञ्चालि
च. अपाङ्ग तथा जर्ेष्ठिागररकहरूलाइय सहर्ोग
छ. प्राकृनतक प्रकोप उर्द्ार सम्बन्धी कार्य

ि. भूकम्प प्रभाष्ट्रवत शिल्लाहरूमा र्ुवा स्वर्ंसेवा
पररचालि

झ. अन्र् स्वर्मसेवी कार्यहरू
ञ. उल्ले शखत

कार्यसम्बन्धी

ििचेतिामूलक

कार्यहरू ।
शिल्लास्तर
१.

शिल्ला र्ुवा सनमनतका सर्दस्र्हरू, कमयचारीहरू  शिल्ला
तथा

अन्र्

र्ुवा

र

सङ्घ-सं स्थाका

प्रनतनिनधहरू

र्ुवा

 कार्यक्रम
सङ्खख्र्ा

सष्ट्रहतको टोली गठि गिे ।

सनमनतको

 लाभाशन्वत

२.

अवश्र्कतािुसार ष्ट्रविेषज्ञ टोली समेत गठि गिे ।

कार्ायलर्

सङ्खख्र्ा

३.

उक्त टोलीले र्दोहोरो िपिे गरी कशम्तमा एकदर्दि
तपनसलका क्षेरहरूमध्र्े कुि स्थािमा तथा बढी

महत्व र आवश्र्क ठानिएको अवस्थामा कार्यकारी

सं लग्ि

सनमनतले निणयर् गरे को क्षेरमा स्वर्ं सेवकीर् सेवा

र्ुवाको

प्रर्दाि गिे ।
४.

 प्रनतवेर्दि
 स्वर्म सेवामा

सङ्खख्र्ा

कार्यक्रम गिय सष्ट्रकिे क्षेरहरू
क. अनभले ख

व्र्वस्थापिका

लानग

सूचिा

तथा

सञ्चार प्रष्ट्रवनध (ICT) सम्बन्धी
ख. स्वास््र्,

सरसफाइय

र

वातावरण

सम्बन्धी

कार्यहरू

ग. ट्राष्ट्रफक सम्बन्धी कार्यहरू
घ. सावयिनिक महत्वका स्थािहरूको ममयत/सं भार
राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्, नरपुरेश्वर, काठमाडौँ

कार्यक्रम कार्ायन्वर्ि निर्दे शिका २०७३/०७४

12

स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र कार्ायन्वर्ि
प्रष्ट्रक्रर्ा

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

सम्बन्धी कार्यहरू
ड. स्वास््र् शिष्ट्रवर सञ्चालि
च. अपाङ्ग तथा बृर्द्हरूलाइय सहर्ोग

छ. प्राकृनतक प्रकोप उर्द्ार सम्बन्धी कार्य
ि. भूकम्प प्रभाष्ट्रवत शिल्लाहरूमा र्ुवा स्वर्ं सेवा
पररचालि

झ. अन्र् स्वर्मसेवी कार्यहरू
ञ. शिल्लाले आवश्र्क ठहराएका अन्र् कार्यहरू
ट. उल्ले शखत

कार्यसम्बन्धी

ििचेतिामूलक

कार्यहरू ।

13= अपाङ्ग र्ुवाका लानग सहर्ोग सामग्री ष्ट्रवतरण
उद्देश्र्हरू :
1=

अपाङ्ग र्ुवाको र्दनिक िीविलाइय सहि बिाउिु ।

2=

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद् र अपाङ्ग र्ुवाबीचको सम्बन्ध सुदृढ गिुय ।

3=

अपाङ्ग र्ुवाको िीविर्ापिमा सुधार गिुय ।

स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र कार्ायन्वर्ि
प्रष्ट्रक्रर्ा

२.१५.४०.८३ अपाङ्ग

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

र्ुवाका लानग सहर्ोग सामग्री

ष्ट्रवतरण - २५० ििा
१.

अपाङ्गको क्षेरमा काम गिे केन्द्रीर् निकार्हरूसुँग  सङ्घ सं स्था र्दोस्रो
छलफलको आर्ोििा गिे ।

२.

र्स

क्षेरमा

अिुभव

भएका

सं स्थासुँग

सङ्घ,

चौमानसक

गररएको

 शिल्ला

सामग्री

निकािा भएको रकमबाट शिल्ला र्ुवा सनमनतले

र्ुवा

सङ्खख्र्ा

नसफाररि गरे का व्र्शक्तलाइय शिल्ला र्ुवा सनमनत

सनमनत

 सामग्री

माफयत् सहर्ोग सामग्री ष्ट्रववरण गिय MOU भएको

गिेको

सं स्थालाइय पराचार गिे ।

सङ्खख्र्ा

४.

सामग्री ष्ट्रवतरण कार्यको अिुगमि गिे ।

५.

शिल्ला

र्ुवा

सनमनतले

अपाङ्गको

गरी

ष्ट्रवतरण

िाखा

समझर्दारी (MOU) गिे र रकम निकािा दर्दिे ।
३.

समन्वर्

 खरीर्द

प्राप्त

 प्राप्त भपायइ

छिौट

गर्दाय

तपनसलको सनमनतबाट निणयर् गरी अपाङ्गको पूण य
कर्दको

फोटो,

नतिपुस्ते

ष्ट्रववरण

अपाङ्गताको

ष्ट्रकनसम, आनथयक अवस्था, राजर्बाट पष्ट्रहला प्राप्त
गरे को

सुष्ट्रवधा

र

छिौटको

औशचत्र्

समेतको

ष्ट्रववरण पररषर्दमा पठाउिे ।
राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्, नरपुरेश्वर, काठमाडौँ
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स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र कार्ायन्वर्ि
प्रष्ट्रक्रर्ा

६.

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

सहर्ोग सामग्री प्राप्त गिे अपाङ्ग छिौट सनमनत
क. शिल्ला र्ुवा सनमनतका अध्र्क्ष - सं र्ोिक
ख. शिल्ला

स्वास््र्

कार्ायलर्का

प्रनतनिनध

-

सर्दस्र्
ग. शिल्ला अपाङ्ग सङ्घका अध्र्क्ष वा प्रनतनिनध सर्दस्र्
घ. मष्ट्रहला, बालबानलका कार्ायलर्का प्रनतनिनध सर्दस्र्
ङ. शिल्ला र्ुवा कार्ायलर्का कार्ायलर् प्रमुख सर्दस्र् सशचव
७.

सम्बशन्धत

सं स्थाबाट

सामग्री

ष्ट्रवतरण भपायइ

र

प्रनतवेर्दि सङ्कलि गिे ।

14= शिल्लास्तरका र्ुवा प्रनतभा तथा उद्यमीको खोिी र उिीहरूको कार्यलाई प्रोत्साहि
उद्देश्र्हरू :
1=

र्ुवा प्रनतभाको खोिी गरी प्रोत्साहि गिुय ।

2=

र्ुवा उद्यमीको खोिी गरी प्रोत्साहि गिुय ।
स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र

शिम्मेवार

कार्ायन्वर्ि प्रष्ट्रक्रर्ा

२.१५.४०.८४ शिल्लास्तरका

र्ुवा

प्रनतभा

निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

तथा

उद्यमीको खोिी र उिीहरूको कार्यलाई प्रोत्साहि - ७५
ििा
१.
२.

३.
४.
५.

पररमाशियत कार्यष्ट्रवनध अिुसार मूल्र्ाङ्कि सनमनत  र्ुवा

ते स्रो

 कार्यष्ट्रवनध
चौमानसक  र्ुवा प्रनतभा

गठि गिे ।

ष्ट्रवकास

रे नडर्ो, टे नलनभिि तथा परपनरका प्रकाशित र्ुवा

तथा

तथा

सङ्कलि गिे ।

प्रवर्द्यि

निवेर्दि

र्ुवा प्रनतभा तथा उद्यमीहरूबाट निवेर्दि आह्वाि

िाखा

प्रनतभा

तथा

उद्यमीहरूका

कार्यहरूको

ष्ट्रववरण

उद्यम

उद्यमीहरूको

 पुरस्कृत र्ुवा

गिे साथ प्रनतस्पधाय समेत गराउि सष्ट्रकिे ।

प्रनतभा

तथा

मूल्र्ाङ्कि तथा िगर्द प्रोत्साहि र प्रमाणपर प्रर्दाि

उद्यमीहरूको

गिे ।

िामावली

प्रनतवेर्दि तर्ार पारी पररषर्दमा र सम्प्रेषण गिे ।

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्, नरपुरेश्वर, काठमाडौँ
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ुँ छलफल तथा
कार्यक्रमका बारे मा ष्ट्रवज्ञहरूसग

15= भष्ट्रवष्र्मा गररिे र्ुवासम्बन्धी
अन्तष्ट्रक्रयर्ा

उद्देश्र्हरू :
1=

सञ्चालिमा रहे का कार्यक्रमहरूका बारे मा पृष्ठपोषण नलिे ।

2=

र्ुवाका लानग भष्ट्रवष्र्मा सञ्चालि गिे कार्यक्रमहरू पष्ट्रहचाि गिय ।
स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र

शिम्मेवार

कार्ायन्वर्ि प्रष्ट्रक्रर्ा

२.१५.४०.८६

भष्ट्रवष्र्मा

गररिे

र्ुवा

समर्ावनध

निकार्

अिुगमि/पररणाम
सूचक

सम्बन्धी

ुँ छलफल तथा अन्तष्ट्रक्रयर्ा
कार्यक्रमका बारे मा ष्ट्रवज्ञहरूसग
- १ केन्द्र
१.
२.
३.

र्ोििा निमायण गरी छलफल तथा अन्तष्ट्रक्रयर्ा  र्ोििा

र्दोस्रो

गररिे ष्ट्रवषर्वस्तुहरू चर्ि गिे ।

चौमानसक

र्ो

कार्यक्रम

क्षेरीर्स्तरमा

तथा

चार

स्थािमा

र

केन्द्रीर्स्तरमा एकपटक सञ्चालि गिे ।

सहभागी हुिे सरोकारवाला र ष्ट्रवज्ञसूची तर्ार पारी

वर्दे शिक

पररषद्को

आर्ोििामा

ष्ट्रवज्ञ

समन्वर्

सञ्चालि

िाखा

भएको
अन्तष्ट्रक्रयर्ा

तथा

कार्यक्रमको

सरोकारवालाहरूसुँग ष्ट्रवषर्गतरूपमा छलफल तथा

सङ्खख्र्ा

अन्तष्ट्रक्रयर्ा कार्यक्रम सञ्चालि गिे ।
५.

ष्ट्रवज्ञको सूची

 र्ोििा

पराचार गिे ।
४.

 छिौट भएका

र

प्रनतवेर्दि

प्रनतवेर्दि तर्ारी र सम्प्रेषण गिे ।

16= र्ुवा ष्ट्रवप्रेषण लगािी तथा सामाशिक सुरक्षा कोषको स्थापिा
उद्देश्र्हरू :

१.

वर्दे शिक रोिगारीमा गएका र्ुवाको आर्को निशश्चत अं ि निर्नमत रूपमा िम्मा गरी
र्ुवाको लगािीमा र्ुवाक लानग एक सामाशिक सुरक्षा कोषको स्थापिा गिे ।

२.

ष्ट्रवप्रेषणबाट र्ुवाको स्वरोिगार, उद्ममिीलता तथा अन्र् र्ुवा लगािीका राष्ट्रिर् महत्वका
आर्ोििा सञ्चालिको लानग र्ोगर्दाि गिे ।

स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र कार्ायन्वर्ि
प्रष्ट्रक्रर्ा

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

२.१५.४०.८८ र्ुवा ष्ट्रवप्रेषण लगािी तथा सामाशिक
सुरक्षा कोष - १ केन्द्र
र्ुवा ष्ट्रवप्रेषण लगािी तथा सामाशिक सुरक्षा कोषको  सङ्घ सं स्था ते स्रो
स्थापिा पररषर्दबाट छु ट्ट निर्दे शिका स्वीकृत भएपनछ

समन्वर्

सोही बमोशिम हुिे ।

िाखा

चौमानसक

 स्वीकृत
निर्दे शिका

 स्थाष्ट्रपत
र

कोष
कोषमा

सङ्कनलत रकम
राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्, नरपुरेश्वर, काठमाडौँ

कार्यक्रम कार्ायन्वर्ि निर्दे शिका २०७३/०७४

15

17= र्ुवा प्रनतभा पष्ट्रहचाि (Youth Talent Hunt)
उद्देश्र्हरू :
1=

र्ुवामा रहे को प्रनतभा पष्ट्रहचाि गिे ।

2=

र्ुवा प्रनतभालाई प्रोत्साह र अनभवृष्ट्रर्द् गिे ।
स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र
कार्ायन्वर्ि प्रष्ट्रक्रर्ा

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

२.१५.४०.८६ र्ुवा प्रनतभा पष्ट्रहचाि (Youth Talent
Hunt) - ७६ केन्द्र, शिल्ला
१.

२.
६.

र्स कार्यक्रमका लानग र्ुवा पररषद्ले निमायण  र्ोििा

पष्ट्रहलो,

 कार्यष्ट्रवनध
र  छिौट भएको

गरे को कार्यष्ट्रवनध निर्दे शिका अिुसार सनमनत गठि

तथा

र्दोस्रो

गिे ।

वर्दे शिक

ते स्रो

प्रनतभाको

शिल्लास्तरका लानग उपर्ुक्त ष्ट्रवधाको छिौट तथा

समन्वर्

चौमानसक

िामावली,

सूची तर्ारी गिे ।

िाखा

प्रनतर्ोनगता

ष्ट्रव.सं . २०७४ साल विाख मष्ट्रहिाको पष्ट्रहलो

सञ्चालि

हप्तानभर शिल्लामा र्ुवा प्रनतभा पष्ट्रहचाि कार्यक्रम

भएको

सञ्चालि गिे विाख मसान्तनभर पररषर्दमा प्राप्त

सङ्खख्र्ा

हुिेगरी प्रनतवेर्दि पठाउिे ।

७.

 सहिीकरण

पररषद्को आर्ोििामा ष्ट्रव.सं . २०७४ साल िेठ

र

मष्ट्रहिाको अशन्तम हप्तानभर केन्द्रमा र्ुवा प्रनतभा

अिुगमिको

पष्ट्रहचाि कार्यक्रम सञ्चालि गिे ।
३.

प्रनतवेर्दि

प्रनतवेर्दि तर्ारी र पररषर्दमा सम्प्रेषण गिे ।

18= कार्यक्रम अिुगमि तथा निरीक्षण (अिुगमि, मूल्र्ाङ्कि तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्ि
भ्रमण खचय)

उद्देश्र्हरू :
१.

कार्यक्रमलाइय प्रभावकारीरूपमा सञ्चालि गियका लानग स्थलगतरूपमा सहर्ोग गिय ।

२.

कार्यक्रमको प्रष्ट्रक्रर्ा र प्रगनतकाबारे मा िािकारी नलि ।

३.

आवश्र्क पृष्ठपोषण नलइय आवश्र्क सुधार गिय ।
स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र
कार्ायन्वर्ि प्रष्ट्रक्रर्ा

शिम्मेवार
निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

२.१९.१.४ कार्यक्रम अिुगमि तथा निरीक्षण (अिुगमि
मूल्र्ाङ्कि तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्ि भ्रमण खचय) - ५०
पटक

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्, नरपुरेश्वर, काठमाडौँ
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स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र

शिम्मेवार

1=

अिुगमि तथा निरीक्षण र्ोििा निमायण गिे ।

 प्रिासि,

2=

र्ोििाबमोशिम

कार्ायन्वर्ि प्रष्ट्रक्रर्ा

3=

तोष्ट्रकएको

फाराम

र

निकार्

ढाुँचाका

समर्ावनध

पष्ट्रहलो,

अिुगमि/पररणाम
सूचक

 कार्यष्ट्रवनध

अिुगमि,

र्दोस्रो

र

आधारमा अिुगमि-निरीक्षण कार्य गिे ।

मूल्र्ाङ्कि

ते स्रो

प्रनतवेर्दि तर्ार पािे र सम्प्रेषण गिे ।

तथा

चौमानसक

र्ोििा

 समुहगत

र

व्र्शक्तगत

आन्तररक

प्रनतवेर्दि

व्र्वस्थाप

 समष्ट्रष्टगत

ि िाखा

र

प्रनतवेर्दि

ुँ सम्बशन्धत वर्दे शिक गोष्ठी सम्मेलिमा सहभानगता (वर्दे शिक भ्रमण)
19= र्ुवासग
उद्देश्र्हरू :
1=

र्ुवा तथा कमयचारीहरूलाइय र्ुवासुँग सम्बशन्धत गोष्ठीहरूमा सहभागी गराइय अिुभव र र्दक्षतामा
अनभवृष्ट्रर्द् गिुय ।

2=

अन्तरायष्ट्रिर्स्तरमा र्ुवाका भूनमका पष्ट्रहचाि गरी आफ्िो र्दे िअिुकूल कार्ायन्वर्िमा तर्ारी गिुय ।

3=

िेपालका र्ुवाको अवस्था, पहल, कार्यहरू र भूनमकाको अन्तरायष्ट्रिर्स्तरमा प्रचारप्रसार गिुय ।
स्वीकृत ष्ट्रक्रर्ाकलाप िं, मुख्र् मुख्र् ष्ट्रक्रर्ाकलाप र

शिम्मेवार

कार्ायन्वर्ि प्रष्ट्रक्रर्ा

ुँ
र्ुवासग

२.१९.३.४

सम्बशन्धत

वर्दे शिक

निकार्

समर्ावनध

अिुगमि/पररणाम
सूचक

गोष्ठी

सम्मेलिमा सहभानगता (वर्दे शिक भ्रमण) - ७ पटक
1=
2=

नमररािका र्ुवाक्षेरका पररषद् तथा सङ्गठिहरूसुँग  र्ोििा

पष्ट्रहलो,

सम्बन्ध ष्ट्रवकास गिे ।

तथा

र्दोस्रो

वर्दे शिक

ते स्रो

सङ्खख्र्ा

समन्वर्

चौमानसक

व्र्शक्तगत

वर्दे शिक

गोष्ठी

सम्मेलिमा

सहभानगता

र्ोििा

निमायण गिे छिौट र पराचार गिे ।
3=

तोष्ट्रकएको

भूनमका

तथा

शिम्मेवारीका

साथ

 कार्यष्ट्रवनध
र  सहभानगता

िाखा

र

प्रनतवेर्दि

वर्दे शिक गोष्ठीमा सहभानगता ििाउिे र समुहगत

 सनमष्टगत

तथा व्र्शक्तगत प्रनतवेर्दि तर्ारी र र्ुवा पररषर्दमा

प्रनतवेर्दि

पेि गिे ।
4=

सनमष्टगत प्रनतवेर्दि तर्ार पािे ।

- ० -

राष्ट्रिर् र्ुवा पररषद्, नरपुरेश्वर, काठमाडौँ
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