
 

राष्ट्रिय युवा पररषद ्

सानोष्ट्िमी, भक्तपुर 

 

 

सूचनाको हक सम्बन्धी वाष्ट्षिक 

प्रष्ट्िवेदन 

आ.व. २०७८/०७९  



 

राष्ट्रिय युवा पररषदक्ो आ.व. २०७८/०७९ को सूचनाको हक सम्बन्धी वाष्ट्षिक प्रष्ट्िवेदनः 

राष्ट्रिय युवा पररषद् बाट  आ.व. २०७८/०७९ मा सूचनाको हक सम्बन्धमा भए गरकेा गष्ट्िष्ट्वष्ट्धहरू िथा 

व्यवस्थाहरू: 

१. सूचनाको स्विः प्रकाशन (Proactive Disclosure of Information) 

राष्टिय यवुा पररषद ्वाट  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी ष्टनयमावली, 

२०६५ को ष्टनयम ३ बमोष्टिम तोष्टकएका ष्टवषयहरू समेटी प्रत्येक तै्रमाष्टसक अवष्टधमा सूचनाको स्वतः प्रकाशन 

तयार गरी पररषद ्को वेवसामटमा राष्टकएको   

२. सूचना प्रष्ट्वष्ट्ध शाखा 

पररषद ्का तयायाक्क र सूचनाहरूलाव यवयवष्टस् त गनत त ा सूचनाको सक्कलन¸ प्रवाह र सम्पे्रषण सम्बन्धी 

कायतका लाष्टग सूचना प्रष्टवष्टध शाकाको यवयवस् ा गररएको   

३. नागररक बडापत्र (Citizen Charter) 

सम्बष्टन्धत सरोकारवालाहरुलाव पररषद ्वाट प्रदान गररने सेवाको सहिताका लाष्टग ष्टनम्नानसुारको नागररक 

बडापत्रको यवयवस् ा गरी कायातलयको मूख्य द्वार वाष्टहर राष्टकएको   

नागररक बडापत्र (Citizen Charter) 

क्र.

स.ं 
सेवाको प्रकार कायि प्रष्ट्क्रया  

लाग्ने 

शुल्क 
समय शाखाको नाम 

१ 
गनुासो 

यवयवस् ापन 

- कायातलयको कायतसम्पादनसगँ सम्बष्टन्धत 

ष्टवषयमा सरोकारवालाहरुबाट ष्टलष्टकत वा 

मौष्टकक गनुासो राख्न सष्टकने    
ष्टन:शलु्क 

गनुासोको प्रकृष्टत हेरी 

गनुासो प्राप्त भएको 

सोही ष्टदन  

प्रशासन¸ अनगुमन¸ 

मूल्याक्कन त ा 

आन्तररक 

यवयवस् ापन शाका 

२ 
सेवा आपूष्टततका 

लाष्टग सूची दतात   

- पररषदले तोकेको समयावष्टधष्टभत्र देहायका 

कागिातहरु सष्टहत ष्टनवेदन दतात  गनुतपने    

(क) संस् ा वा फमत दतात  प्रमाणपत्र (क) 

नवीकरण (ग) कर चुक्ता प्रमाण (घ) 

कारोवारको प्रकृष्टत (क) प्रदान गनत सष्टकने 

सेवाहरु आष्टद कलुामएको हुनुपने   

ष्टन:शलु्क 
सूचना प्रकाशन भएको 

१५ ष्टदन ष्टभत्र 
¸¸ 

३ 
संघसंस् ा 

आवद्धता 

- सूचना प्रकाशन¸ ष्टिल्लाबाट 

ष्टसफाररससष्टहत आवेदन संकलन¸ 

रु. ३००० 

(पाचँ 
ष्टनरन्तर 

सामाष्टिक 

संघसंस् ा समन्वय 



 

सम्बन्धी कायत  आवश्यकता अनसुार अनगुमन¸ प्रष्टिया 

पगेुका संघसंस् ाको आवद्धताको ष्टसफाररस 

त ा आवद्धता प्रदान    

वषतका 

लाष्टग) 

शाका 

४ 

संघसंस् ाको 

आवद्धता 

नवीकरण 

-  यवुा पररषदमा आवद्ध संघसंस् ाको 

आवद्धताको म्याद समाप्त भएपष्टि 

नवीकरणका लाष्टग सूचनामा तोष्टकएको 

कागिात संलग्न राकी ष्टनवेदन ष्टदनपुने   

रु. ३००० ष्टनयष्टमत ¸¸ 

५ 

एक ष्टशक्षण 

संस् ा एक 

उद्यम कायतिम 

एक ष्टशक्षण संस् ा एक उद्यम कायतिम 

कायातन्वयन कायतढाचँामा तोष्टकएको ढाचँामा 

ष्टनवेदन ष्टदनुपने  

ष्टनशलु्क 
सूचना प्रकाशन भएको 

ष्टमष्टतले ३० ष्टदन ष्टभत्र 

यवुा ष्टवकास त ा 

उद्यम प्रवद्धतन शाका 

६ 

उद्यमष्टशलता र 

ष्टवत्तीय 

साक्षरता 

ताष्टलम  

 

 कायतष्टवष्टधमा तोष्टकए बमोष्टिमको ढाचँामा 

स् ानीय पाष्टलकामा  ष्टनवेदन ष्टदनपुने 

 तोष्टकएको पाठ्यिम बमोष्टिम केन्रले 

तोकेको स् ानमा ७ ष्टदनको ताष्टलम ष्टलन 

सष्टकने    

 

ष्टन:शलु्क 
सूचनामा उल्लेक 

भएको समय ष्टभत्र 

यवुा ष्टवकास त ा 

उद्यम प्रवद्धतन शाका 

७ 

यवुा परामशत 

त ा मागतदशतन 

कायतिम 

 ष्टिल्ला यवुा सष्टमष्टत त ा आवद्ध 

संघसंस् ा¸ कलेि¸ स् ानीय तहबाट 

माग संकलन गरी मागमा आधाररत 

ष्टवषयमा ष्टवषय ष्टवज्ञद्वारा एकष्टदवसीय 

परामशत सेवा प्रदान गररने    

 

ष्टन:शलु्क 
असोि देष्टक असार 

सम्म 

संघसंसंस् ा 

समन्वय शाका 

८ 

यवुा क्लब गठन 

त ा नमूना यवुा 

संसद स् ापना 

र अभ्यास 

- यवुा क्लव गठन त ा यवुा संसद सञ्चालन 

कायतष्टवष्टध २०७५ बमोष्टिमको प्रष्टिया पूरा 

गरी स् ानीय वडाक्लबको सदस्य बन्न 

सष्टकने    

- वडाक्लबको ष्टसफाररसमा गाउ/ँनगर स्तरीय 

यवुा संसदको प्रष्टतष्टनष्टधका रुपमा सहभागी 

हुन सष्टकने 

- गाउ/ँनगर स्तरीय यवुा संसदको 

ष्टसफाररसमा प्रदेश स्तरीय युवा संसद र प्रदेश 

स्तरीय यवुा संसदको ष्टसफाररसमा संघीय 

यवुा संसदमा सहभागी बन्न सष्टकने    

ष्टन:शलु्क 

सम्बष्टन्धत स् ानीय तह 

र केन्रले तोकेको 

समयाबष्टध ष्टभत्र 

सूचना प्रष्टवष्टध शाका 



 

९ 

अपाक्ग यवुाका 

लाष्टग सहयोग 

सामग्री ष्टवतरण 

- १६-४० वषत उमेर समूहका अपाक्ग यवुाले 

ष्टिल्ला यवुा सष्टमष्टतको कायातलयमाफत त् वा 

यवयष्टक्त स्वयंले पररषदमा ष्टनवेदन ष्टदन सक्ने    

- ष्टनवेदनसा  नेपाली नागररकता¸ अपाक्गता 

पररचय पत्र र  ष्टलन चाहेको सहयोग सामग्रीको 

ष्टववरणसष्टहत पेश गने 

- माग बमोष्टिमको सहयोग सामग्री उपलब्ध 

हुने    

 

ष्टन:शलु्क ष्टनरन्तर 
संघसंसंस् ा 

समन्वय शाका 

१० 

पररषदसगँ 

सम्बष्टन्धत 

सूचना  प्रदान 

- ष्टनवेदन र नागररकताको प्रष्टतष्टलष्टप संलग्न 

राकी प्रयोिन कलुाएर पेश गनुतपने   

- सूचनाको हक सम्बन्धी ष्टनवेदनको कारवाही 

र ष्टकनारा गने आन्तररक कायत ष्टवष्टध 

बमोष्टिम सूचना उपलब्ध गरामनेि   

पाचँ 

पषृ्ठसम्म  

ष्टन:शलु्क र 

सोभन्दा 

बढी भएमा 

प्रष्टतपषृ्ठ रु 

५ 

तरुुन्त 

सूचना प्रष्टवष्टध 

शाका/यवुा सूचना 

केन्र 

११ 

अध्ययनका 

लाष्टग पसु्तक 

उपलब्ध हुने 

- पसु्तकालय सहायकसगँ पररचय पत्र देकाव 

बढीमा तीन घण्टासम्म वाचनालयमा बसेर 

अध्ययन गनत सष्टकनेि   

ष्टन:शलु्क तरुुन्त ¸¸ 

१२ 

म-लामवे्ररीको 

सषु्टवधा 

उपलब्ध 

- सूचना प्रष्टवष्टध शाकामा ष्टनवेदन  ष्टदनुपने    

- बढीमा तीन घण्टासम्म म-लामवे्ररीको प्रयोग 

गनत सष्टकने   

 

ष्टन:शलु्क तरुुन्त ¸¸ 

१३ 
ष्टि वामफामको 

सषु्टवधा 

- पररषदको प्राक्गण ष्टभत्र प्रवेश गने हरके यवुा 

त ा सरोकारवालाहरुलाव मागको 

आधारमा ष्टनरन्तर ष्टि वामफामको सुष्टवधा 

उपलब्ध हुनेि   

ष्टन:शलु्क तरुुन्त ¸¸ 

 

४. उजुरी पेष्ट्िका 
सेवाग्राहीको गनुासो सनुवुावका लाष्टग उिरुी पेष्टटका राष्टकएको र ष्टनयष्टमत ष्टनरीक्षण गने गररएको   

 

५. सूचना अष्ट्धकारी 
 सूचना अष्टधकारी तोकी ष्टिम्मेवारी ष्टदमएको ि   िसको ष्टववरण ष्टनम्नानसुार रहेको ि: 

नाम र : अशोक परािलुी 



 

पद: शाका अष्टधकृत (रा.प.ततृीय) 

फोन/मोवामल:०१-६६३५८३५/९८६१९९९३०१ 

ममेल: aparajuli8@gmail.com 

 सूचना अष्टधकारीको फोटो र सम्पकत  नम्वर सष्टहतको ष्टववरण सबैले देख्ने गरी कायातलयको प्रवेशद्वार त ा 

वेवसामटमा समेत राष्टकएको   

 

 

६. सूचनाको हक सम्बन्धी ष्ट्नवेदनको कारवाही र ष्ट्कनारा गने आन्िररक कायिष्ट्वष्ट्ध २०७३ 

सूचनाको हक सम्बन्धी ष्टनवेदनको कारवाही र ष्टकनारा गने आन्तररक कायतष्टवष्टध २०७३ को यवयवस् ा गरी 

उिरुी त ा गुनासोहरुलाव यवयवष्टस् त गनत ष्टनवेदन दतात गने प्रष्टकया¸ ष्टनवेदनमा सलंग्न गनुतपने कागिात 

प्रमाणहरु¸ ष्टनवेदनमा कलुाउन ुपने कुराहरु¸ ष्टनवेदनको कारवाही ष्टकनारा गने प्रष्टिया र सूचना माग ष्टनवेदन 

त ा कारवाही ष्टकनारा सम्बन्धी अष्टभलेकको ढाचँा समेत तोष्टकएको र सोही अनसुार कायत गने गररएको   

७. पररषद ्का सम्पकि  न ̧  इमेल¸ फेसवुक पेज¸ िथा वेबसाइिहरुको ष्ट्ववरणः 

पररषद ्का महत्वपूणत सूचना त ा अष्टभलेकहरु प्राप्त गनतका लाष्टग ष्टनम्नानसुारका सम्पकत  नं̧  ममेल ठेगानामा 

सम्पकत  गरी ष्टलन सष्टकने यवयवस् ा गररएको   उक्तानसुारका सूचना त ा अष्टभलेकहरु पररषद ्को फेसवकु पेि 

र वेवसामटमा लगमन गरी सोझै प्राप्त गनत सष्टकने यवयवस् ा गररएको   

 Phone: 6638152 ( उपाध्यक्ष), 6635133 (प्रशासकीय प्रमकु)¸ 6631276 (सहायता कक्ष) 

 Fax: 6630193 

 Email: info@nyc.gov.np 

 Facebookpage : www.facebook.com/National Youth Council, Nepal 

 Website: www.nyc.gov.np 

८. युवा सञ्चार रषे्ट्डयो कायिक्रम प्रशारण 

यवुा पररषदक्ा महत्वपूणत सूचना¸ कायतिम त ा गष्टतष्टवष्टधहरु समेष्टटएको यवुा सञ्चार रषे्टडयो कायतिम प्रत्येक 

हप्ताको आमतवार ष्टवहान ७.०० विेको समाचार पष्टि रषे्टडयो नेपालवाट प्रशारण गररदै आएको र सोही 

कायतिम सबै प्रदेश समेष्टटने गरी वधुवार ६.३० विे १६ वटा एफ.एम. रषे्टडयोहरुवाट पनुः प्रशारण गररद ै

आएको   

९. युवा सूचना केन्र सञ्चालन िथा व्यवस्थापन 

mailto:bbgodar@gmail.com
mailto:info@nyc.gov.np
http://www.facebook.com/National
http://www.nyc.gov.np/


 

पररषद ्को कायातलयमा यवुा सूचना केन्रको यवयवस् ा गरी म-पसु्तकालय¸ वाचनालयको यवयवस् ा गररएको र 

उक्त म-पसु्तकाल त ा वाचनालयको प्रयोगवाट मच्िुक यवुाहरुले आवश्यक सूचना त ा अन्य सामग्री ष्टलन 

सष्टकने यवयवस् ा गररएको      

१०. उजुरी/गुनासो फछ्यौिि 

आ.व. २०७८/०७९ मा पररषद ्मा माग भएका सूचनाहरु माग भएकै समयमा उपलयवध गरामएको र हाल कुनै 

सचुना,उिरुी त ा गनुासो फछ्यौट गनत बाकँी नरहेको   


