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स्थानीय तहको योजना ननर्ााण प्रक्रियार्ा यवुा सहभागितासम्बन्धी ननरे्दशिका, २०७८ 

(नर्नूा) 
 

प्रस्तावनााः स्थानीय तहको योजना ननमााण प्रक्रियामा ववकासको आधारशीिाको रूपमा रहेका 
युवाको अथापूणा सहभागगता बढाउने उद्देश्यिे पालिकाको आवश्यकता र प्राथलमकताको आधारमा 
युवासँगको सहकायािाई व्यवस्स्थत र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएकािे,  

 

प्रशासकीय कायाववगध ननयलमत गने ऐन, २०७.... को दफा..... बमोस्जम कायापालिकािे “स्थानीय 
तहको योजना ननमााण प्रक्रियामा युवा सहभागगतासम्बन्धी ननदेलशका २०७८” जारी गरेको छ ।  

 

 

परिच्छेर्द – १ 

प्रारस्म्भक 

 

१. संक्षिप्त नार् ि प्रािम्भ: (१) यस ननदेलशकाको नाम स्थानीय तहको योजना ननमााण प्रक्रियामा 
युवा सहभागगतासम्बन्धी ननदेलशका २०७८ रहेको छ ।  

 (२) यो ननदेलशका स्थानीय तहको कायापालिकाबाट स्वीकृत भएको लमनतबाट िागु हुनेछ । 

२. परिभाषााः 

ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा यस ननदेलशकामा,– 

 

(क) ‘उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष’ भन्नािे पालिकाका उपप्रमुख÷ उपाध्यक्ष बुझ्नु पदाछ ।  

(ख) ‘प्रमुख÷अध्यक्ष’ भन्नािे पालिकाका प्रमुख÷अध्यक्ष बुझ्नु पदाछ ।  
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(ग) ‘प्राथलमकता समूहका युवा’ भन्नािे महहिा, आहदवासी जनजानत, मधेसी युवािाई बुझ्न ु
पदाछ ।  

(घ) ‘पालिका’ भन्नािे गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकािाई 
बुझ्नु पदाछ ।  

(ङ) “युवा” भन्नािे १६ देखख ४० वषासम्मका नागररकिाई बुझ्नु पदाछ ।  

(च) “युवाको अथापूणा सहभागगता” भन्नािे योजना प्रक्रियामा यूवाको सहभागगता िक्षक्षत समूह, 

साझदेार र नेततृ्वको रूपमा हुने भन्ने बुझ्नु पदाछ ।  

(छ) ‘युवा समावेशी सहभागगता’ भन्नािे पालिकािे गने युवा समन्वय सलमनत गठन, 

सहभागी÷सदस्यहरूको चयन÷मनोनयनमा समावेशी लसद्धान्तको आधारमा कम्तीमा पचास 
प्रनतशत युवा महहिाको प्रनतननगधत्व हुने कुरािाई बुझ्नु पदाछ ।  

(ज) “युवा समूहहरू” भन्नािे युवाका क्षेत्रमा सक्रिय जस्तताः युवा क्िब, युवा सामास्जक सङ्घ 
संस्था, स्काउट, युवा तथा ववधाथी सँगठन, उद्यमी युवा, स्वयम्सेवक िगायत सङ्गहठत 
युवाको समूहहरू भन्ने बुझ्नु पदाछ ।  

(छ) ‘ववषयगत सलमनत’ भन्नािे पालिका काया ववभाजन ननयमाविी बमोस्जम पालिकामा 
गठन हुने ववषयगत सलमनतहरूिाई बुझ्नु पदाछ । 

(झ) ‘ववशषे प्राथलमकताको समूहका युवा’ भन्नािे द्वन्द्वपीडित, जोखखममा परेका, अपाङ्गता 
भएका, सीमान्तकृत, िोपोन्मुख, अल्पसङ््यक, दलित, मुस्स्िम समुदायका र कणाािी तथा 
वपछडिएको क्षेत्रका युवािाई बुझ्नु पदाछ । 

(ञ) ‘समन्वय सलमनत’ भन्नािे दफा १४ बमोस्जम गठन भएको युवा समन्वय सलमनतिाई 
बुझ्नु पदाछ । 

(ट) ‘सरोकारवािा ननकाय’ भन्नािे युवाका िागग सरोकार राख्न ेजस्तताः सरकारी ननकाय, ववकास 
साझदेार, राजनीनतक दि, ननजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, सामुदानयक, सास्कृनतक तथा सामास्जक 
सङ्घसंस्था, धालमाक सङ्घसंस्था, रास्रिय तथा अन्तरास्रिय गतरसरकारी संस्था, शतक्षक्षक संस्था, 
समुदाय, पररवार आफन्त र युवा समूहहरू भन्ने बुझ्नु पछा । 
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परिच्छेर्द – २ 

स्थानीय तहमा यवुाको अवस्था पहहचान र सहकाया सम्बन्धी व्यवस्था 
 

३. स्थानीय तहर्ा युवाको तथ्याङ्क अधावगधक िने ि र्दस्तावेजीकिण िने : (१) स्थानीय तहमा 
रहेका युवाको जनसङ््या, लिङ्ग, जातजानत, भाषा, धमा, शतक्षक्षक अवस्था, आगथाक अवस्था, अपाङ्गता, 
पेशा व्यवसाय िगायतका ववषयमा तथ्याङ्क राख्न ेर अध्यावगधक गररनेछ ।  

(२) युवाका क्षेत्रमा सक्रिय समूहहरूको पहहचान गरी अलभिेख राख्न े(जस्तताः युवा क्िब, युवा 
सामास्जक सङ्घ संस्था, स्काउट, राजनीनतक दि, उद्यमी युवा, स्वयम्सेवक िगायत सङ्गहठत 
युवाहरूको समूहहरू) र सहकायाका िागग आह्वान गररनेछ ।  

 (३) इच्छुक युवािाई ववज्ञता वा अनुभवको प्राथलमकताका आधारमा रुगचअनुसारको क्षेत्रमा 
संिग्न गराउन रोरटर तयार गरी आवश्यकता अनुसार सहभागी गराइनेछ  ।  

(४) तथ्यांकको अद्यावगधक र दस्तावेजीकरणका िागग सफ्टवेयरको ववकास तथा त्यसको 
व्यवस्थापन गररनेछ ।  

 (५) कायापालिकाको ववलभन्न ववषयगत योजना ननमााण प्रक्रिया, कायाान्वयन र अनुगमन 
कायामा युवािाई संिग्न, साझदेार र ववज्ञ सल्िाहकारका रूपमा सहभागी गराइनेछ ।  

 

४. नीनत ननर्ाणा तथा कायाान्वयनर्ा युवाको सहभागितााः (१) युवाको क्षमता ववकास गरी 
आधारभूत शस्क्तका रूपमा स्थावपत गरी सबत तहका नीनत ननमााण, योजना ननमााण, ननणाय एवं 
कायाान्वयनमा युवाको सहभागगता गराइने छ । 

 (२) योजना छनौट र ननमााण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा युवािाई संिग्न गराउन संस्थागत 
प्रणािीको ववकास गररनेछ ।   

 (३) युवािाई ववलभन्न क्षेत्रमा स्वयम्सेवकीय अवसर प्रदान गरर नेततृ्वदायी भूलमकामा 
स्थावपत गना र उदाहरणीय युवामतत्री स्थानीय सरकारको अवधारणािाई थप प्रभावकारी बनाईने छ 
।  
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५.  युवार्ैत्री कायािर्को तजुार्ााः (१) स्थानीय तहमा युवामतत्री कायािम तजुामा, युवाका सवाि 
र सरोकारका ववषयमा बहस, अन्तरकृया र पतरवीको िागग अनुकि वातावरण सजृना गररनेछ ।  

 (२) स्थानीय तहको आगथाक, सामास्जक र सांस्कृनतक ववकासमा युवाको ज्ञान, सीप, धारणा 
र समयको प्रभावकारी सदपुयोग गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 (३) समावेशी लसद्धान्त र सकारात्मक ववभेदको माध्ययमबाट समाजमा पछाडि पाररएका 
महहिा युवा, अपाङ्गता भएका युवा, दलित युवा िगायत प्राथलमकता र ववशषे प्राथलमकताका समूहका 
युवाहरूिाई मूिप्रवाहीकरण गनाका िागग आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

(४) ववलभन्न उमेरसमूहका युवाको अवस्था र आवश्यकता फरक हुने भएकािे युवािाई दईु 
फरक उमेर समूहमा वगीकरण गरी (१६–२४ वषा, २५–४० वषा) िक्षक्षत कायािमहरू सञ्चािन गररनेछ 
। 

 

६. बबशभन्न संघ संस्थाहरूसँि सहकाया तथा सर्न्वयाः  (१) पालिका तथा छररएर रहेका युवा 
युवाबबचको सहकाया र समन्वयको क्षेत्रिाई सँगहठत गरर प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

 (२) स्थानीय तहमा युवाको बहृत्तर ववकासमा काया गना चाहने स्थानीय सङ्घसंस्था, क्िब, 

रास्रिय तथा अन्तराास्रिय गतरसरकारी संस्थाहरूिाई समन्वय गरी सरि र सहज काया वातावरण 
सजृना गना । 

 

 

परिच्छेर्द – ३ 

योजना प्रकृयामा यवुाको सहभागगतासम्बन्धी व्यवस्था 
 

७. योजना तजुार्ा प्रकृयार्ा युवा सहभागितााः (१) योजना छनौट तथा प्राथलमकीकरणको पहहिो 
चरण भनेको पालिकाका विाअन्तगात रहेको बस्ती टोिहरूमा हुने भेिामाफा त बस्ती टोिस्तरका 
आयोजना तथा कायािम छनोट गने भएकोिे योजनाको बस्ती टोिस्तरमा हुने छिफिबाटत वावषाक 
बजेट तथा कायािम तजूामा प्रक्रियाका चरणहरूमा विास्तरीय आयोजना कायािमहरूको 
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प्राथलमकीकरण गने िममा नत युवाको सहभागगतामा युवाका कायािम समेट्ने व्यवस्था लमिाइनेछ 
। 

 (२) योजना छनौट प्रक्रियामा हुने छिफि, प्राथलमकीकरण र ननणाय ननमााणमा सँगहठत वा 
असँगहठत युवाको अथापूणा सहभागगता बढाउँदत िगगनेछ र आगथाक–प्राववगधक रूपमा सम्भाव्य 
पररयोजना छनौट गना तोक्रकए बमोस्जमको प्रनतशतिे युवाको समावेशी सहभागगता सुननस्श्चत 
गररनेछ । 

 (३) योजना छनौटको अन्तरक्रियामा बहृत ्युवा भेिाको आयोजना गरी युवा क्िब, युवा 
संजाि र पालिका युवा पररषद्का  प्रनतननगधको सहभागगतामा युवाका सवािहरू पहहचान गन े
 र योजना  बनाउने व्यवस्था लमिाइनेछ ।   

 (४) योजनाको प्राथलमकरण गदाा युवाका रुगच अनुसारका र युवासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े
ववषयिाई सम्बोधन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ ।   

८. उपभोक्ता सशर्नतको िठनर्ा युवाको सहभागितााः स्थानीय उपभोक्ता सलमनत गठन गदाा तोक्रकए 
बमोस्जमको प्रनतशतिे युवाको प्रनतननगधत्व सुननस्श्चत गररने छ । 

 

९. युवालाई वविषे अविि प्रर्दान िनेाः (१) युवािाई सँगहठत गने, युवाको नेततृ्व ववकास गने र 
स्वयम्सेवाका क्षेत्रहरूको पहहचान गरर ववववध क्षेत्रमा योगदान गने गरी अवसर प्रदान गने आवश्यक 
व्यवस्था लमिाइने छ । 

 (२) योजना छनौट गदाा पालिका लभत्रका आगथाक, सामास्जक, सांस्कृनतक र पयाावरणीय 
ववषयमा जनचतेना अलभवदृ्गध तथा सशक्तीकरण गने कायामा युवाको भलूमकािाई प्राथलमकता 
हदनुपने ।  

 (३) कोलभि जस्ता अन्य महामारीको समयमा भेिा गना असम्भव भएमा फोन सम्पका बाट, 

अनिाइन ववगधको प्रयोग गरेर छिफि बतठकहरू आयोजना गन े वा सामास्जक सञ्जािमाफा त 
योजना सङ्किन गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।   

१०. वावषाक बजेट ववननयोजनसम्बन्धी व्यवस्थााः पालिकाबाट वावषाक रूपमा युवा िक्षक्षत तोक्रकए 
बमोस्जमको बजेट अननवाया ववननयोजन गने व्यवस्था लमिाइने छ । 
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११. योजना कायाान्वयनर्ा युवा सहभागिता : (१) पालिकाको योजना कायाान्वयनमा सावाजननक 
सूचना सम्प्रेषकको भूलमका ननवााह गन ेगरी युवािाई महत्वपूणा साझदेारको रूपमा सक्रिय सहभागी 
गराईने छ ।  

 (२) पालिकालभत्रका ववलभन्न ववषय तथा क्षेत्रगत कायािमहरू साझदेारीमा सञ्चािनका िागग 
युवािाई आह्वान गररनेछ । 

 (३) युवासँगको साझेदारीमा लसपववकास, उद्यमशीिता र सुशासन प्रवद्र्धन, भ्ररटाचार 
ननयन्त्रण, सामास्जक ववसङ्गनत ववरुद्धका अलभयानमा पालिकािे सहकाया गनेछ ।  

 (४) पालिकास्तरीय युवा पररषद्, युवा संजाि, विाक्िबिाइ योजना कायाान्वयनको प्रक्रियामा 
प्रत्यक्ष संिग्न गराउने । 

 

१२. अनुिर्न तथा सुपिीवेिणर्ा युवाको संलग्नतााः  (१) पालिकाको योजना प्रभावकाररता अनुगमन, 

ननगरानी र सामास्जक सुनुवाइ गराउने कायामा यवुािाई प्रत्यक्ष संिग्न गराउनु पनेछ । 

 

(२) पालिकािे सञ्चािन गने ववकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कायामा युवाको 
ववषयगत ववज्ञता भएको आधारमा समन्वय सलमनतको लसफाररसमा सहभागगता सुननस्श्चत गररनछे 
। 

(३) युवाबाट सञ्चालित आयोजनाको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणमा आवश्यकताअनुसार आयोजना 
कायाान्वयन हुने विाको विास्तरीय अनुगमन सलमनतका प्रनतननगधिाई सहभागी गराउनु पनेछ ।  

(४) युवाका ववषयमा र युवासँगको साझदेारीमा भएका कायािमहरूको ननयलमत अनुगमन, सुपररवेक्षण 
र मुल्याङ्कन युवा समन्वय सलमनतिे गरी पालिकामा प्रनतवेदन पेश गनुापनेछ ।  

(५) योजना अनुगमन तथा सुपररवेक्षणमा संिग्न उत्कृठ युवा तथा युवा कायािमिाई 
वावषाकरूपमा पुरस्कृत गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 

 

परिच्छेर्द – ४ 
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यवुा समन्वय सलमनत सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१३. युवा सर्न्वय सशर्नतको िठन :  (१) युवाको योजना ननमााणमा सहभागगता र युवासँग 
सम्बस्न्धत कायािमको समन्वयका िागग पालिका अन्तगात देहायबमोस्जमको एक युवा समन्वय 
सलमनत गठन गररनेछ । 

 

 (क) सामास्जक सलमनतको संयोजक –संयोजक 

 (ख) प्रमुख प्रशासकीय अगधकृत – सदस्य 

 (ग) आगथाक सलमनतको संयोजक वा ननजिे तोकेको सलमनतको महहिा सदस्य –सदस्य  

 (घ) पालिका युवा पररषद्को उपाध्यक्ष – सदस्य 

 (ङ) पालिकामा कृयाशीि युवा, युवा क्िब, युवा सामास्जक संघसंस्था मध्येबाट प्रमुखिे 
 तोकेका समावेशी आधारमा कम्तीमा चारदेखख बढीमा आठजना – सदस्य (५० प्रनतशत 
 महहिा अननवाया)  

 (च) पालिकाको युवा हेने शाखा प्रमुख –सदस्य सगचव 

 

 (२) उपदफा (१) मा भएको सलमनतको बतठकमा आमन्त्रीत सदस्यका रूपमा स्जल्िा युवा 
सलमनतको अध्यक्ष, युवाको क्षेत्रमा ववशषे योगदान पु¥याएका व्यस्क्तहरूिाई समेत आवश्यकता 
अनुसार बोिाउन सक्रकनेछ ।   

 

१४. र्नोननत सर्दस्यको योग्यता : (१) देहायको योग्यता पुगेको व्यस्क्त युवा समन्वय सलमनतको 
मनोननत सदस्यको िागग योग्य हुनेछाः 

(क) १६ देखख ४० वषासम्मको युवा । 

 (ख) आधारभूत लशक्षा पूरा गरेको । 
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 (ग) युवासँग सम्बस्न्धत आगथाक, सामास्जक, सांस्कृनतक, राजनीनतक, स्वयमसवेा वा उसिे 
 प्रनतननगधत्व गने क्षेत्र कृवष, उद्यम, खेिकुद जस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा दईु वषाको कायाानुभव 
 भएको ।  

 (घ) नतनतक पतन देखखने कुनत फौजदारी अलभयोग निागेको वा िागेको भए सफाइ पाएको 
 तीन वषा पूरा भएको । 

 (ङ) सरकारी सम्पवत्त हहनालमना नगरेको । 

 

१५. युवा सर्न्वय सशर्नतका पर्दागधकािी तथा सर्दस्यको पर्दावगध : (१) पदेन सदस्य बाहेक 
सलमनतका अन्य सदस्यको पदावगध चार वषाको हुनेछ । 

(२) पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यहरू बहढमा थप एक कायाकािका िागग पुनाः मनोनयन गना 
सक्रकनेछ  । 

१६. र्नोननत सर्दस्यको पर्द रिक्त हुने : (१) देहायको अवस्थामा मनोननत सदस्यको पद ररक्त 
भएको मानननेछ : 

 

 (क) पदबाट राजीनामा हदएमा । 

 (ख) नतनतक पतन देखखने कुनत फौजदारी अलभयोग प्रमाखणत भएमा । 

 (ग) पदीय आचरण ववपरीत काम गरेमा ।  

 (घ) मतृ्यु भएमा ।  

 (२) उपदफा (१) को खण्ि (ग) बमोस्जम पदबाट हटाउने कारबाही गनुा अनघ ननजिाई 
सफाइ पेश गने मौका हदइनेछ । 

 (३) समन्वय सलमनतको कुनत पनन पद ररक्त भएमा बाँकी अवगधको िागग क्षेत्रगत 
प्रनतननगधत्व कायम राखी ननयुस्क्त गना सक्रकने छ । 

१७.  युवा सर्न्वय सशर्नतको कार्, कताव्य ि अगधकाि : (१) युवा समन्वय सलमनतको काम 
 कताव्य र अगधकार अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहाय बमोस्जम हुनेछाः  
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(क) पालिकामा रहेका युवाको दस्तावेजीकरण अद्यावगधक, उनीहरूको रुचीको क्षेत्र पहहचान 
सहहत योग्य र सक्षम यवुाको छनौट गना पालिकािाई सहयोग गने ।  

 (ख) पालिका क्षेत्रलभत्र युवासम्बन्धी आयोजना सञ्चािन गना आवश्यक समन्वय गने ।  

(ग) पालिकाको वावषाक योजना तजुामा प्रकृयामा युवाको सहभागगताका िागग समन्वय गने 
। 

(घ) पालिकाको योजनाचिमा युवाको सहभागगता व्यापक अलभवदृ्गध गना विा युवा क्िब, 

पालिकास्तरीय युवा सञ्जाि, पालिका युवा पररषद र अन्य सरोकारवािासँग ननयलमत 
समन्वय र सहकाया गने । 

(ङ) युवाको प्रनतननगधत्वको समीक्षाका साथत कायािमहरूको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गने 
। 

 (च) युवािे सञ्चािन गरेका आयोजना वा कृयाकिापसम्बन्धी अलभिेखिाई दरुुस्त राख्न े। 

(छ) युवाका क्षेत्रमा कामगने युवा, संघसंस्था, ननजीक्षेत्र िगायत अन्य सलमनत तथा ववभागहरू 
समन्वय गरी युवाका ववषयिाई मुिप्रवाहीकरण गने । 

(ज) युवाको क्षमता अलभवदृ्गध तथा स्वयमसेवाका क्षेत्रहरूको पहहचान गरर आवश्यक 
कायािमकोिागग पालिकािाइ लसफाररस गने ।  

(झ) युवा नेततृ्वका ववषयिाई ववद्याियका पाठ्यिममा समेत समावेश गना पहि गने । 
बबद्याियस्तरमत युवाक्िब गठन र उनीहरूको सहभागगतािाइ अलभवदृ्गध गरी सवि युवा 
र सक्षम नागररक बनाउन भूलमका ननवााह गने ।  

(ञ) यो ननदेलशका बमोस्जम काम भए नभएको बारेमा अनुगमन मुल्याङ्कन गरर सो को 
प्रनतवेदन तोक्रकएको ढाँचामा तयार पारर पालिकामा पेश गने ।  

 (ट) पालिकािे तोकेका युवा समन्वयसम्बन्धी अन्य काया गने ।  

 

(२)  उपदफा (१) मा तोक्रकएको काम कतव्र्य र अगधकारका अनतररक्त पालिकािे आवश्यकता 
अनुसार युवा पररचािनको आवश्यकता देखेमा युवा समन्वय सलमनतसँगको परामशामा 
कायापालिकाबाट ननणाय गराई थप स्जम्मेवारी तोक्न बाधा पु¥याएको मानननत छतन ।  



10 

 

 

१८.  सर्न्वय सशर्नतको बैठकसम्बन्धी व्यवस्था :  (१) सलमनतको बतठक दईु महहनामा एक पटक 
बस्नेछ, आवश्यकता अनसुार थप बतठक बस्न सक्रकनेछ ।  

(२) बतठकमा कस्म्तमा ५१ प्रनतशत सदस्य उपस्स्थत भएमा गणपुरक सं् या पुगेको मानननेछ ।  
बहुमतको ननणायिाई बतठकको ननणाय मानननेछ ।  

(३) बतठकको अध्यक्षता सलमनतको संयोजकिे गनेछ । संयोजकको अनुपस्स्थतीमा उपस्स्थत मध्ये 
जेरठसदस्यिे बतठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

(४) बतठकसम्बन्धी अन्य कायाववगध सलमनत आफत िे ननधाारण गना सक्नेछ ।  

 

१९.  सर्न्वय सशर्नतका पर्दागधकािी एवर् सर्दस्यहरूको आचािसंहहता सम्बन्धी व्यवस्स्थााः  

युवा समन्वय सलमनतका पदागधकारी तथा सदस्यहरूिे सलमनतका ननणाय र काम कारबाहीहरूिाई 
पारदशी र ववश्वालसिो बनाउन सलमनत आफत िे आचार संहहताहरू बनाइ पािना गना सक्नेछ ।  

परिच्छेर्द – ५ 

योजना तजुामामा सरोकारवािाहरू, समन्वय तथा सहकाया सम्बन्धी व्यवस्था 
 

२०. स्थानीय योजना ननर्ााण प्रक्रियार्ा युवा सहभागितासम्बन्धी सिोकािवालाहरूाः (१) देहाय 
बमोस्जमका व्यस्क्त तथा संस्थािाई स्थानीय योजना तजुामा प्रक्रियामा युवा सहभागगतासम्बन्धी 
सरोकारवािाको रूपमा पहहचान गररनेछाः  

 (क) स्थानीय सरकार (लशक्षा, युवा र खेिकुद शाखा) 

 (ख) स्थानीयस्तरका ववलभन्न राजनीनतक दि र भात ृसँगठनहरू  

 (ग) स्थानीयस्तरमा काम गने ववलभन्न रास्रिय र अन्तराास्रिय गतरसरकारी संस्था तथा 
 ववकास साझदेार  

 (घ) स्थानीयस्तरमा सञ्चािन भएका सञ्चार माध्यम 

 (ङ) ववलभन्न पेशा व्यवसायमा संिग्न युवा (उद्यमी, अनुसन्धानकताा, ववद्वत वगा)  
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 (च) ववलभन्न ववषयगत समूह (स्थानीय व्यवस्थापन सलमनत, ववद्यािय व्यवस्थापन सलमनत, 

 बजार व्यवस्थापन सलमनत, फोहोर व्यवस्थापन सलमनत, वातावरण, टोि ववकास सलमनत, 

 उपभोक्ता सलमनतहरू–वन, खानेपानी, ववद्युत) महहिा÷आमा समूह, सहकारी र धालमाक 
 समुदाय) 

 (छ) युवा समूहहरू 

 

२१. स्थानीय योजना ननर्ााण प्रक्रियार्ा युवा सहभागितासम्बन्धी सिोकािवालाहरूको भूशर्का : (१) 
यस दफा बमोस्जम स्थानीय पालिका तहको भूलमका देहाय बमोस्जम हुनेछाः  

 

(क) पालिकाको नीनत ननमााण प्रक्रियामा युवाको अथापूणा सहभागगता सुननस्श्चत गने ।  

(ख) पालिका स्तरीय युवा पररषद्, पालिका स्तरीय युवा संजाि गठन गन ेर प्रत्येक विामा विा 
युवा क्िब गठन गरर यवुाका िागग नेततृ्व ववकास र स्वयमसेवाका अवसरहरू सजृना गने ।  

(ग) पालिकाको लशक्षा, युवा र खेिकुद शाखािे ववभागका कायासँग समाहहत गदै थप कायािमका 
िागग प्रत्येक आगथाक वषामा आन्तररक, बाह्य र ससता बजेटका िागग पहिकदमी लिने ।  

(घ) पालिकाको योजना ननमााण प्रक्रियामा युवाको सहभागगता, सहकाया र नेततृ्व ववकास गने र 
ननदेलशका िागु गने ।   

(ङ) नमूना युवामतत्री पालिकाका रूपमा स्थावपत हुन आवश्यकता बमोस्जम रास्रिय युवा पररषद्सँग 
समन्वय गने ।  

 

(२) स्थानीय तहका राजनीनतक दिको भूलमका तथा स्जम्मेवारीहरू देहाय बमोस्जम तोक्रकएको छाः  

 

(क) युवाको नेततृ्व ववकास गने कायामा अग्रसरता लिने ।  

(ख) स्थानीय तहको योजना ननमााण प्रक्रियामा युवाको सहभागगता सुननस्श्चत गराउने । 

(ग) स्थानीय स्तरमा हुने सवादिीय छिफिमा युवा नेततृ्विाई सहभागगताको अवसर हदने ।  

(घ) स्थानीय तहका संयन्त्रमा युवाको ननणाय प्रक्रियामा सहभागगता बढाउने ।  
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(ङ) दिको घोषणापत्रमा उल्िेखखत युवाको समग्र ववकासका योजनाहरूिाई कायाान्वयन गने ।  

(च) दििे युवािाई आफ्नो कायाकतााकारूपमा मात्र भन्दा सक्षम, सवि र ववश्व बजारमा प्रनतस्पधाा 
गनासक्ने योग्य युवा तयार पाने ।  

(छ) दिको आवद्धताभन्दा रुगच र योगदानका आधारमा ननरपेक्ष दृस्रटकोणिे पररचािन गने ।  

 

(३) स्थानीय तहमा कायारत ववकाश साझेदारहरूको भूलमका तथा स्जम्मेवारीहरू देहाय बमोस्जम 
तोक्रकएको छाः  

 

(क) स्थानीय स्तरमा काम गने अन्तराास्रिय गतरसरकारी क्षेत्र, अन्तरदेशीय ननकाय, संयुक्त रारिसंघ 
िगायतका ववकास साझदेारिे युवाको नेततृ्व ववकास हुने कायािममा ववकास तथा िगानी गने । 

(ख) स्थानीय तहसँंंगको समन्वय र सहकायामा कायािम तय गने ।  

(ग) स्थानीय सरकारिे प्राथलमकीकरण गरेका युवाका क्षेत्रहरूिाई आधार बनाई कायायोजना बनाउने 
। 

(घ) युवासम्बन्धी कायािममा नेततृ्व ववकासको क्षेत्रिाई समेट्ने ।  

 

(४) स्थानीय तहमा रहेका ननजी क्षेत्रको भूलमका तथा स्जम्मेवारीहरू देहाय बमोस्जम तोक्रकएको छाः  

(क) ननजी क्षेत्रिे सामास्जक उत्तरदानयत्व अन्तरगत युवा िक्षक्षत कायािम समन्वय सलमनतकत  
मातहतमा रहने गरी सञ्चािन गने । 

(ख) ननजी क्षेत्रको नेततृ्वमा हुने कायािमहरूमा यवुावगाको सहयोग लिने र नतनिाई उत्प्रेररत गन े
।  

(ग) युवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको वववत्तय कारोबार जस्तताः उद्यमशीिताका िागग सहुलियतपूणा कजाा 
िगागतका ववषयमा युवावगा िाभास्न्वत हुने गरर संरचनागत र कायाप्रकृयामा सुधार गने । 
जसकािागग युवा, ववत्तीय संस्था र स्थानीय तहबबचको बत्रपक्षीय प्रनतननगधत्वका आधारमा योजनाको 
प्रभावकारी कायाान्वयन गने ।  
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(५) स्थानीय तहमा कायारत सामास्जक संघ संस्थाको भूलमका तथा स्जम्मेवारीहरू देहाय बमोस्जम 
तोक्रकएको छाः  

 

(क) सामास्जक संघसंस्थाका सञ्जािमा युवाको नेततृ्व र मुद्दािाई प्राथलमकता हदने ।  

(ख) युवामा सदाचार प्रवाधन गने, नेततृ्व ववकास गने खािका कायािम तय गने । 

(ग) युवाको नेततृ्व ववकासका िागग उनीहरूको सीप तथा क्षमता अलभवदृ्गध हुने कायािमहरू िागु 
गने ।  

(घ) पालिकाहरूसँगको समन्वयमा युवािक्षक्षत कायािम कायाान्वयन गने ।   

 

(६) स्थानीय तहमा काम गने सञ्चार क्षेत्रको भूलमका तथा स्जम्मेवारीहरू देहाय बमोस्जम तोक्रकएको 
छाः  

क) युवाको सहभागगताका ववषयमा सञ्चार माध्यममा प्राथलमकताका साथ उठाउने ।  

(ख) युवािे गरेका सकारात्मक कायाहरूको प्रसार प्रसार गने । 

(ग) युवािाई नतनतक लशक्षा हुने खािका कायािमहरूको प्रकाशन तथा प्रसारणमा जोि हदने ।  

(घ) युवाको नेततृ्वमा भएका सफिताका कथािाई प्राथलमकता हदने ।  

 

२२. सर्न्वय ि सहकाया : (१) युवाको सहभागगता अलभवदृ्गधका िागग सङ्घीयस्तरमा युवा तथा 
खेिकुद मन्त्रािय, रास्रिय योजना आयोग र ववलभन्न ववषयगत मन्त्रािय, साथत रास्रिय युवा पररषद् 
र मातहतका सलमनतहरू त्यसतगरी प्रदेश सरकार (युवा मामिा मन्त्रािय, प्रदेश नीनत तथा योजना 
आयोग र अन्य ववषयगत मन्त्राियहरूबाट हुने युवासम्बन्धी संघ तथा प्रदेशका नीनत तथा कायािम 
र बजेटका िागग उगचत समन्वय र सहकाया गररनेछ ।  

(२) योजना ननमााण प्रक्रियामा युवा सहभागगता सुननस्श्चत गना स्थानीय तहबाट युवाको 
ववकासका िागग गररएका प्रयासमा साझदेारी बढाइ स्थानीय तहमा युवा सयंन्त्रको ववकास गररनेछ 
।  
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(३) युवाको समग्र ववकास गरी नतेतृ्व स्थावपत गना र स्वयम्सेवाका अवसरहरू सजृना गना 
राजनीनतक दिका युवा सङ्घ—सङ्गठन, रास्रिय तथा अन्तराास्रिय गतरसरकारी संस्था, सहकारी, ननजी 
क्षेत्र र ववकास साझेदारबाट साझारूपमा ववलभन्न कायािम सञ्चािन गररनेछ । 

  (४) युवा ववकासमा कायारत सङ्घ संस्था, सञ्जाि, युवा क्िब, रेििस, स्काउट, ननजी क्षेत्रका 
युवा, उद्यमी संस्थाहरूको साझदेारीमा सहकाया गरी यो ननदेलशका कायाान्वयन गना ववशषे कायािम 
सञ्चािन गररनेछ ।  

 

परिच्छेर्द – ६ 

ववववध 

 

२३. सहयोि िनुापनेाः यस ननदेलशका बमोस्जम युवा सहभागगता बढाउनको िागग आवश्यक सहयोग 
गनुा सम्बगधत सबतको कताव्य हुनेछ ।  

२४. व्याख्या िने अगधकािाः यस ननदेलशकामा भएका कुनत पनन व्यवस्था अस्परट भएमा सोको 
अस्न्तम व्या्या पालिकाको कायापालिकािे गनेछ ।  

२५. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेाः यो ननदेलशकाको कायाान्वयनको िममा कुनत अड्चन आएमा 
कायापालिकािे त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।   

२६. ननरे्दशिका संसोधन िना सक्नेाः पालिकाको आवश्यकता अनुसार पालिका आफैँ िे यो ननदेलशका 
संशोधन गना सक्नेछ । 
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अनसुचुी – १ 

( दफा ३ को उपदफा १ सँग सम्बस्न्धत ) 

पालिकामा यवुाको तथ्याङ्क दस्तावेजीकरण गने र अद्यावगधक गने फारामको 
ढाँचा 

परिचयात्र्क खण्ड 

पालिका:                                                               विा न.: 

घरमुिीको पूरा नाम :                                                                        जातजानत:                                             
पररवार सं्या :                                                                                    महहिााः                                                 
पुरुष :                                                                                                      अन्य:                                                  
अपाङ्गता भएका व्यस्क्त : 

व्यक्क्तित खण्ड 

१६ देखख ४० वषाको उमेर समूहका िागग 

१) उमेराः                                               २) लिङ्ग: म÷पु÷ अ 

३) वतवाहहक अवस्था : वववाहहत÷ अवववाहहत÷ एकि              ४) अपाङ्गताको 
अवस्था:  

५) शतक्षक्षक अवस्था:                                         ६) पेशा व्यवसायाः 

७) आबद्धता :  

िैक्षिक अवस्था 

शतक्षक्षक संस्थामा पढ्निेख्न गएको               कहहल्यत ववद्यािय÷ववश्वववद्यािय 
नगएको  󠄀                         
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हाि पढ्न÷िेख्न गइरहेको  ववद्यािय÷ववश्वववद्यािय : 

िैक्षिक स्ति 

क) साक्षरता÷अनौपचाररक लशक्षा  󠄀     ख) माध्यलमक तह ÷आधारभुत लशक्षा      󠄀       
ग)  प्रवीणता तह 󠄀    घ) स्नातक तह 󠄀  ङ) स्नातकोत्तर तह  󠄀     च) 
ववद्यावाररगध  󠄀                

अध्ययन गरेको क्षेत्र 

मानववकी तथा सामास्जक लशक्षा 󠄀                                        व्यवस्थापन  󠄀
  

लशक्षा  󠄀                                       󠄀                                      ववज्ञान तथा प्रववगध 󠄀                                 

स्वास्थ्य÷गचक्रकत्साशास्त्र 󠄀                                 इस्न्जननयररङ 󠄀󠄀 

कानुन  󠄀                                               कृवष 󠄀󠄀 

वन  󠄀                                                                  पशुववज्ञान÷पशुगचक्रकत्सा र 
मत्स्यपािन 󠄀󠄀 

कम््युटर÷सूचना ववज्ञान 󠄀           अन्य 󠄀                            थाहा छतन 󠄀󠄀   

पेिा ÷व्यवसाय 

घरेिु  󠄀                    उद्योग 󠄀                    व्यवसाय                                 
सेवा  󠄀                     कृवष 󠄀󠄀                         वतदेलशक रोजगार 󠄀                           
पूणा रोजगार 󠄀               अधारोजगार 󠄀                 पूणा बेरोजगार 󠄀 

सीप÷तालिम                    सीप वा तालिम प्रा्त ननकाय        

 मालसक आम्दानी                वावषाक आम्दानी                  

सम्पवत्तको वववरण   
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अपाङ्िताको अवस्था 

(१) अपाङ्गता  भएको  󠄀       (२)  अपाङ्गता  नभएको 󠄀 

भएको अवस्थामा  

क) शारीररक अपाङ्गता  󠄀             ख) बहहरा  󠄀          ग) सुस्तश्रवण 󠄀 

घ) पूणा दृस्रटबबहहन 󠄀               ङ) न्यून दृस्रटयुक्त   च) स्वर तथा 
बोिाइसम्बन्धी 󠄀 

छ) श्रवण दृस्रटबबहहन 󠄀                   ज) अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफेलिया) 󠄀    

झ) अहटजम 󠄀                                               ञ) बौद्गधक अपाङ्गता  󠄀          

ट) मनोसामास्जक अपाङ्गता  󠄀          ठ) बहुअपाङ्गता  󠄀 

ववज्ञताको क्षेत्र :  

रुगचको क्षेत्र :      
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अनसुचुी – २ 

(र्दफा ३ को उपर्दफा ३ सँि सम्बक्न्धत ) 

इच्छुक युवालाई ववज्ञता वा अनुभवको प्राथशर्कताका आधािर्ा रुगचअनुरूप संलग्न हुने फािार्को 
ढाँचा 

 

 

 

श्री................................ 

..............पालिकाको कायाािय                 
   लमनताः 

................................................।  

 

ववषयाः पालिकामा स्वयम्सेवकका रूपमा सहभागी हुन पाऊँ ।  

महोदय, 

म ववगत ....वषादेखख...................ववषयमा काम गदै आइरहेको छु । यस पालिकामा सोही 
बमोस्जमका योजना र कायािमको सुरुवात गररएकोिे मेरो शतक्षक्षक योग्यता, कायाअनुभवका आधारमा 
पालिकामा...........................कायाका िागग स्वयम्सेवा गना इच्छुक रहकोिे यो ननवेदन पेश गरेको 
छु ।  

१. नाम थराः  

२. ठेगाना :  

(क) स्थायी ठेगाना, पालिका .................................विा न.:......... ....टोि....................... 

(ख) अस्थायी ठेगाना, पालिका ...............................विा न.:......... ....टोि....................... 

   सम्पका  नम्वर ................................................ 

हालसालै खखचकेो 
पासपोटा साइजको फोटो 
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   इमेि........................................................... 

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

४. जन्म लमनत (वविम सम्वत) : 

५. उमेर : 

६. वतवाहहक स्स्थनत : वववाहहत÷अवववाहहत :  

७. वववाहहत भए पनत ÷पत्नीको नाम : 

८. धमा :  

९. नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको नम्बर, जारी भएको लमनत र स्जल्िा :  

१०. बाबुको नाम : 

११. आमाको नाम :  

१२. शतक्षक्षक योग्यता : 

१३. अपाङ्गता भएमा सो को वववरण : 

१४. पालिकामा सेवा गना चाहेको क्षेत्र ववज्ञता र रुगचको ववषय : 

१५. सेवा गना चाहेको समयावगध : 

 सम्बस्न्धत ववषयमा कुनत तालिम लिएको भए : १.  

                   २.  

                   ३.  

 सेवा गना चाहेको ववषयको अनुभव भएमा 

...............देखख ......................सम्म ...........................पद.........................कायाािय ।   

...............देखख ......................सम्म ...........................पद.........................कायाािय ।  

...............देखख ......................सम्म ...........................पद.........................कायाािय । 
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(यो ननवेदनसँगत नागररकताको प्रनतलिपी, शतक्षक्षक प्रमाणपत्रको प्रनतलिपी र तालिम लिएको भए सोको 
प्रमाणपत्रको प्रनतलिपी समेत पेश गनुा पनेछ ।) 

 

आवेदकको नाम, थर : 

                                                        दस्तखत : 

                                                          लमनत :  
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अनसुचुी – ३ 

(र्दफा ९ को उपर्दफा १ ि र्दफा १७ को उपर्दफा १ को (ज) सँि सम्बक्न्धत 

यवुाको नेततृ्व ववकास ि स्वयम्सेवाका िेत्रहरू) 
 

१. नेततृ्व ववकासका िेत्रहरूाः  

(१) यो ननदेलशकािे सावाजननक नीनत ननमााण, योजना ननमााण, ननणाय प्रक्रिया, कायाान्वयन र 
अनुगमनमा युवा सहभागगता बढाउने र युवाको नेततृ्वमा सामास्जक, आगथाक रूपान्तरण र 
वातावरणीय समस्या हि गरी रारि ननमााणमा युवा स्वयम्सेवािाईा आम संस्कृनतका रूपमा ववकास 
गना र युवािाई योजना ननमााण प्रक्रियाकोंे नेततृ्वमा पु¥याउन ननम्न क्षेत्रमा युवाको क्षमता ववकास 
गना आवश्यक छ ।  

 

(क) युवा नेततृ्व ववकासका िागग युवाको रुची, ज्ञान, सीप र धारणाकोंे आधारमा रारिननमााणमा 
संिग्न हुन उत्प्रेरणा जगाइ काम गने अवसर सजृना गने ।  

(ख) युवा ववकास तथा तालिमाः युवा माझ छिफि, गोरठी, अध्ययन, अनुसन्धान, नेततृ्व तालिम र 
क्षमता अलभवदृ्गध, सांस्कृनतक आदान–प्रदान र सहकायाको संस्कृनत बनाउन स्थानीय तहमा युवा 
ववकास स्रोत केन्र ननमााण गने ।   

(ग) राजनीनतक युवा, नागररक सङ्घ संस्था, सञ्जाि, उद्यमशीि युवा, महहिािगायत ववशषे 
प्राथलमकता समूहका ववलभन्न प्रनतभावान युवा छनौट गरी नेततृ्व ववकासका िागग ववलशस्रटकृत 
तालिम सञ्चािन गने ।  

(घ) युवा नेततृ्व प्रनतरठान (थ्यगतज ंीभबमभचकजषउ् बअ्बमझथ) स्थापना गरी ननयलमतरूपमा 
युवा नेततृ्व तयार पाने । 

(ङ) युवाको नेततृ्व ववकास र क्षमता अलभवदृ्गधका िागग प्रादेलशक, संघीय, अन्तरदेशीय, दक्षक्षण 
एलशयािी र अन्तराास्रिय तालिम, गोरठी तथा युवा िक्षक्षत कायािम र लशववरहरूमा युवािाईा सहभागी 
गराउने । 
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(च) युवा प्रनतभाको खोजी गरी प्रोत्साहन गने तथा उनीहरूको प्रनतभा प्ररफुटनमा मद्दत पु¥याउन े
। 

 

(२) नवप्रवतान, सीप ववकास ि उद्यर्िीलता प्रवद्र्धन  

(क) युवाका नवीनतम ववचारिाई संकिन र मूल्याङ्कन गरी उत्कृरट ववचारिाई इन्क्युवेट गने । 

(ख) युवािाईा सहकारी िगायत ववलभन्न सामास्जक आगथाक समूहमा आबद्ध गराई उत्पादनका 
के्षत्रमा सररक गराउने र अगुवा उद्यमी युवा ९एरयिभभच थ्यगतज भ्ितचभउचभिभगच० ननमााण 
गने । 

(ग) युवाको सीपिाइ रोजगारर र बजारसँग जोड्ने । उद्यमलशिता प्रवाद्धनमा भइरहेका कायािममा 
सरकारी आगथाक सहायता, प्रववधीको उपिब्धता र सहुलियतपूणा कजाा सहयोग िगायतका ववषयमा 
पालिकािे वववत्तय संस्था र युवा ववचमा सहजीकरण गरर कायाान्वयनिाई जोि हदने ।  

(घ)  युवा सूचना केन्रको क्षमता अलभवदृ्गध गरी सोमाफा त ्युवा रोजगार कायािमिाई समन्वयात्मक 
तररकािे स्थानीय तहसम्म ववस्तार गने । 

(ङ) ववदेशमा रहेका प्रनतभावान युवाको सीप, क्षमता र प्रनतभािाईा प्रोत्साहन र सम्मान गदै स्वदेशको 
हहतमा सदपुयोग गने ।   

 

(३) युवा क्लव ि सञ्जाल िठन तथा परिचालन  

(क) छररएर रहेका युवािाई सँगहठत गने । प्रत्येक विामा विास्तरीय युवा क्िब गठन गने र 
पालिकामा सबत क्षेत्रका युवा र विा युवाक्िबबाट प्रनतननधीत्वहुनेगरर युवा सञ्जाि ननमााण गने । 
पालिकाको प्राथलमकताको क्षेत्रमा युवा संस्था तथा सञ्जािहरूसँग सहकाया गने ।  

(ख) बढ्दो शहरीकरण र अव्यवस्स्थत बसोबासिाईा व्यवस्थापन गना र सबत प्रकारका जोखखमबाट 
सुरक्षक्षत रहन युवा समूहिाईा जागरुक गराउने ।  

(ग) युवा ननरक्षरता उन्मूिन, वातावरण संरक्षण, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयंसेवा, सीप ववकास र 
उद्यमशीिताका िागग युवा सञ्जािहरूिाईा सहयोग उपिब्ध गराइ पररचािन गने ।  
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(घ) सावाजननक सेवा प्रवाह, नीनतननमााण, ववकास ननमााण र सामास्जक, आगथाक रूपान्तरणमा युवा 
सहभागगता सुननस्श्चत गरी युवािाईा महत्वपूणा स्जम्मेवारी प्रदान गने ।  

(ङ) प्रादेलशक, रास्रिय÷अन्तराास्रिय सेवा र अवसरहरूमा युवाको सहभागगता सुननस्श्चत गने ।  

(च) महहिा, दलित, मधेशी, मुस्स्िम, अपाङ्ग, आहदवासी जनजानत,वपछडिएको क्षेत्रका, अल्पसङ््यक, 

ितङ्गगक तथा यौननक अल्पसङ््यक युवाको समावेलशता महत्वपूणा स्थानमा सुननस्श्चत भए नभएको 
थाहा पाउन समावेलशता परीक्षण ९क्ष्िअगगकरयि ब्गमरत० कायािमहरू सञ्चािन गने । 

 

 

(४) युवा हक अगधकािको सुननक्चचता  

(क) सामास्जक र नागररक अगधकार र दानयत्वसम्बन्धी चतेना अलभवदृ्गध गना युवा िक्षक्षत 
कायािमहरू सञ्चािन गने । 

(ख) ववद्यािय, ववश्वववद्यािय र युवा क्िबमाफा त युवा नेततृ्व, युवाको नीनत ननमााण तहमा नेततृ्वको 
महत्व, युवा समावेशी अगधकार, यौन तथा प्रजनन ्स्वास्थ्य अगधकार, गुणस्तरीय लशक्षाको अगधकार, 

रोजगाररको अगधकार, युवाको भूलम तथा प्राकृनतक स्रोत साधनमागथको अगधकार, युवाको खाद्य 
अगधकार, युवाको आगथाक, राजनीनतक, सामास्जक तथा सांस्कृनतक अगधकार तथा वातावरणीय 
अगधकारका बबषयमा सचेतना कायािमहरू सञ्चािन गने । 

(ग) स्जम्मेवार युवा नागररक तयार गरी िोकतन्त्र, मानवअगधकार र शुशासन प्रवधान गना युवाको 
समाजप्रनतको,पररवारप्रनतको, वातावरणप्रनतको र समग्र रारिप्रनतको दानयत्वसँग सम्बस्न्धत 
उत्प्रेरणामूिक कायािमहरू सञ्चािन गने ।  

 

(५) युवा सहकाया  

(क) मानव अगधकार, प्रजातन्त्र, सुशासन, वातावरण संरक्षण, युवा ववकास र अगधकारका िागग 
अन्तराास्रिय सङ्घ संस्था, गतरआवासीय नेपािी यवुा, दातनृनकाय तथा ववलभन्न प्रदेश तथा देशका 
युवाबबच सहकाया बढाउने । युवा भगगनी पालिकारलमतेरी पालिका कायािम सञ्चािन गने ।  

(ख) सामास्जक सांस्कृनतक सम्मीिनका िागग ववववध जानत, धमा, सम्प्रदाय, लिङ्ग, क्षेत्रका युवाबबच 
सह–अस्स्तत्व, सहकाया र सद्भाव ववकास गना अन्तर सांस्कृनतक युवा सम्मेिन÷महोत्सव गने ।  
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(ग) पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँपुस्ताको उजााको सलमश्रण गरी दवुत पुस्ताबबचमा सहकाया 
९क्ष्ितभच(नभिभचबतरयिब स्ंउबचतिभचकजषउ्० गरी समदृ्गधका िागग पुस्तान्तरण र 
रूपान्तरण कायािमहरू सञ्चािन गने ।  

 

(६) आर्सञ्चाि ि युवा 

(क) स्थानीय, प्रादेलशक, रास्रिय÷अन्तराास्रिय ज्ञान, अवसर तथा प्रववगधका ववषयमा युवािाईा सुसूगचत 
गराउन एवम ्सामास्जक, ववकृनत र ववसंगनत, हहसंा, अपराध, बेचबबखन तथा दवु्र्यसनका ववषयमा 
युवािाईा सचते गराउन रेडियो तथा टेलिलभजन कायािम सञ्चािन गने, बुिेहटन, खबरपबत्रकाहरू 
प्रकाशन गने ।  

(ख) सचूना सम्पेर्षणका िागग युवाको नेततृ्वमा स्थानीय सूचना केन्रबाट सेवा प्रवाह गनुाका साथत 
छुट्टत अनिाइन खबरपबत्रका, वेवसाइटहरू सञ्चािन गने । 

 

(७) सार्ाक्जक सर्ावेशिता 

(क) स्थानीय तहिे गने कायािममा िक्षक्षत समूहको रूपमा, साझदेारको रूपमा र नेततृ्वका रूपमा 
ववशषे प्राथलमकता भएका समूहहरू जस्तत अपाङ्गता भएका युवा, जोखखममा रहेका युवा, 
द्वन्द्वप्रभाववत युवा, अल्पसं्यक र सीमान्तकृत युवा, दलित मुस्स्िम समुदाय र कणाािी तथा 
वपछडिएको क्षेत्रका युवाको सहभागगता सुननस्श्चत गने ।   

(ख) युवालभत्रको सामास्जक समावेलशता अलभवदृ्गधका िागग स्थानीय भाषामा सूचना प्रकाशन, 

ब्रेिलिपी, दोभाषेको व्यवस्था, अपाङ्गमतत्री सामास्जक संरचना, ितङ्गगक संवेदनशीि भाषा र संरचनाको 
व्यवस्था गने ।  

(ग) प्राथलमकता र ववशषे प्राथलमकतामा रहेका युवाको सशस्क्तकरण र अलभमुखीकरण, आवश्यकता 
अनुसारको सीपमूिक र व्यवसानयक लशक्षा, स्वास्थ उपचार सेवा र रोजगारी िगायतका ववषयमा 
ववशषे ध्यान हदने ।  
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२. युवा स्वयर्सेवाका िेत्रहरू :  

(१) र्ानवीय कायार्ा युवा स्वयर्सेवा (क) शतक्षक्षक बेरोजगार युवािाई िक्षक्षत गरी ववलभन्न क्षेत्रमा 
स्वयम्सेवक पररचािन गने र यसिाईा वदृ्गध गदै ितजाने । यस्ता स्वयम्सेवक, लशक्षा, सामास्जक 
चतेना, ग्रामीण स्वास्थ्य, वातावरण, सूचना केन्र, कृवष तथा सेवा क्षेत्रहरूमा पररचािन गने ।  

(ख) रक्तदान, सरसफाइ जस्ता स्वयम्सेवी कायािमहरू आयोजना गने । यस्ता कायािम युवा 
क्िबहरू माफा त अनघ बढाउने ।  

(ग) नेपािी सेना, नेपाि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बि, रास्रिय स्वयम्सेवा दि, नेपाि स्काउट, नेपाि 
रेििस सोसाइटी, ववद्याथी, राजनीनतक सङ्गठन, क्िब तथा युवा सङ्घसंस्थाहरूको समन्वयमा 
आपतकािीन स्वयम्सेवा प्रलशक्षण हदने तथा नतनिाईा पररचयपत्र प्रदान गरी समाजसेवाका ववलभन्न 
के्षत्र जस्तत भूकम्प र प्राकृनतक ववपवत्त, महामारी, दघुाटना, खाद्य संकट र भोकमरी, िढेिो, द्वन्द्व 
तथा बाढीपहहरो जस्ता ववपतहरूमा पररचािन गने । 

 

(२) वन तथा वाताविण संििण ि पयाटन प्रवद्र्धनर्ा युवा संलग्नता 

(क) युथ ग्रीन क्िब ननमााण गरी वातावरण सचतेना र संरक्षण, सरसफाइ, वकृ्षारोपण िगायतका 
कायािम सञ्चािन गने । 

(ख) पालिकामा रहेका हतलसयत बबगे्रका वन, उपयोगहहन खािी जग्गा रहेको वन क्षेत्र, सिक, बाटो र 
खोिाका क्रकनार, ववद्यािय र सावाजननक स्थिमा वकृ्षारोपण तथा वन संरक्षणमा युवा पररचािन 
गने ।  

(ग) पयाटन ववकासका िागग होमस्टे, नयाँ पदयात्रा गन्तव्य र साहलसक पयाटनको सम्भावनाको 
खोजी, सांस्कृनतक सम्पदा संरक्षण, नयाँ पयाटकीय स्थिको प्रवद्र्धन गना युवाको नेततृ्व र 
सहभागगतामा ववलभन्न महोत्सव र कायािमहरू आयोजना गने ।  

 

(३) स्वयम्सेवालाई ववकासको आधाििीलाको रूपर्ा स्थावपत िने ।  

(क) स्वयम्सेवा गरेका युवािाईा रोजगारीका अवसर, ननवााह भत्ता, पदोन्ननत र अन्य सेवाका िागग 
सकारात्मक मूल्याङ्कन गने । युवा स्वयंं्सेवक समूह गठन गरी ववपत ् तथा आपतकािीन 
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अवस्थामा पररचािन गना युवा स्वयंसेवकहरू तयार गने । स्वयम्सेवाको अनुभव भएका युवािाई 
ववशषे प्राथलमकतामा राख्ने ।  

(ख) प्रत्येक वषा डिसेम्बर ५ मा मनाइने अन्तराास्रिय स्वयम्सेवक हदवसका अवसरमा पालिकालभत्र 
ववलभन्न क्षेत्रमा स्वयम ्सेवागनेहरू मध्येबाट फरक ववधाका कम्तीमा पाँच जना स्वयम्सेवकिाईा 
प्रत्येक वषा सम्मान गने ।  

 

३. सार्ाक्जक ववकृनत ववसङ्िनत ववरुद्ध युवा अशभयान : 

(१) सुशासन प्रवद्र्धन, भ्ररटाचार ननयन्त्रणमा युवाको नेततृ्वमा नीनतगत बहस सञ्चािन गने ।   

(२) योजना कायाान्वयनको प्रभावकाररता अनुगमन र ननगरानीमा युवाको सक्रिय सहभागगता बढाउन े
।   

(३) स्थानीयस्तरमा ववद्यमान महहिा हहसंा, जातीय ववभेद तथा छुवाछूत, बोक्सी, छाउपिी, दाइजो 
प्रथा, बाि वववाह, बहुवववाह िगायतका सामास्जक ववकृनत ववसङ्गनत ववरुद्ध अलभयानहरू सञ्चािन 
गना स्थानीय युवा क्िब, युवा सञ्जाि तथा युवा सस्म्मलित ननजी क्षेत्रिाईा उत्प्रेररत र प्रोत्साहहत 
गने ।  

(४) िागुपदाथा दवु्र्यसनी, कुित, एचआईभी संिमण, आप्रवासन, मनोसामास्जक समस्या िगायतका 
ववषयमा अगुवा भई सचतेना सञ्चािन गने ।  

(५) साइबर िाइम तथा आधनुनक प्रववगधको दरुुपयोगसम्बन्धी सचतेना अलभयान सञ्चािन गने ।   

(६) महहिा हहसंा, मानव बेचबबखन, िागुपदाथा ओसार पसार तथा ववलभन्न सामास्जक ववकृनतहरू 
ननयन्त्रण गना प्रहरी तथा युवाको सामुदानयक प्रहरी सेि स्थापना गरी पररचािन गने ।  

(७) छोरी–बुहारी बचाऔँ, पढाऔँ, बालिका लशक्षा, बालिका बीमा िगायतका अलभयानहरू युवाको 
नेततृ्वमा सञ्चािन गने ।     

(८) यी उल्िेखखत ववषयवस्तुहरू ववद्यािय स्तरबाटत सुचारु गने । सामास्जक ववषय र युवा नेततृ्वका 
ववषयिाई ववद्याियका पाठ्यिममा समेत समावेश गने । यवुा संिग्नताको स्थिगत ययाथा 
जानकारी गराउने व्यवस्था लमिाउने । बबद्याियस्तरमत युवाक्िब गठन र उनीहरूको सहभागगतािाइ 
अलभवदृ्गध गरी सवि युवा र सक्षम नागररक बनाउन भूलमका ननवााह गने ।  

 


