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भयग-२ 
सरुमयरयनी गयउँपयललकय 

स्थयनी् तहको ्ोजनय प्रक्रि्यमय ्वुय सहभयलगतयसम्बन्धी कय्यक्रवलध, २०७८ 

स्वीकृत लमलतः २०७८/१०/०३  

प्रमयणिकरि लमलत २०७८/१०/०५ 

प्रस्तयवनयः 

 स्थयनी् तहको ्ोजनय लनमययि प्रक्रि्यमय क्रवकयसको आधयरशीलयको रूपमय रहेकय ्वुयको अथयपूिय 
सहभयलगतय बढयउने उदे्दश््ले स्थयनी् तहको आवश््कतय र प्रयथलमकतयको आधयरमय ् वुयसँगको सहकय्यलयई 
व््वणस्थत र प्रभयवकयरी बनयउन वयन्छलन् भएकोले सरुमयरयनी गयउँपयललकयले ्ो कय्यक्रवलध बनयई जयरी 
गरेको छ ।  

पररच्छेद – १ 

प्रयरणम्भक 

१. संणिप्त नयम र प्रयरम्भ:  

(१) ्स कय्यक्रवलधको नयम  "स्थयनी् तहको ्ोजनय प्रक्रि्यमय ्वुय सहभयलगतयसम्बन्धी कय्यक्रवलध २०७८" 
रहेको छ ।  

(२) ्ो कय्यक्रवलध कय्यपयललकयबयट स्वीकृत भएको लमलतबयट लयगू हनुेछ । 

२. पररभयषयः 
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क्रवष् वय प्रसङ्गले अको अथय नलयगेमय ्स कय्यक्रवलधमय,– 

(क) 'अध््ि' भन्नयले स्थयनी् तहकय अध््ि सम्झनपुदयछ ।  

(ख) 'उपयध््ि' भन्नयले स्थयनी् तहकय उपयध््ि सम्झनपुदयछ ।  

 (ग) 'प्रयथलमकतय समूहकय ्वुय' भन्नयले भौगोललक, सयमयणजक-सयंस्कृलतक, आलथयक, मयनक्रव् तथय 
रयजनीलतक रुपमय क्रपछलडएको समूदय्मय रहेकय ्वुयहरुलयई सम्झनपुछय ।   

(घ) 'स्थयनी् तह' भन्नयले सरुमयरयनी गयउँपयललकयलयई सम्झनपुदयछ ।  

(ङ) '्वुय' भन्नयले १६ देणख ४० वषयसम्मकय नयगररकलयई सम्झनपुदयछ ।  

(च) '्वुयको अथयपूिय सहभयलगतय' भन्नयले ्ोजनय प्रक्रि्यमय ्वुयको सहभयलगतय लणित समूह, सयझेदयर 
र नेततृ्वको रूपमय हनुे सम्झनपुदयछ ।  

(छ) '्वुय समयवेशी सहभयलगतय' भन्नयले स्थयनी् तहको ्वुय समन्व् सलमलत गठन, सहभयगी सदस््को 
च्न र मनोन्नमय समयवेशी लसद्धयन्तको आधयरमय कम्तीमय पचयस प्रलतशत ्वुय मक्रहलयको 
प्रलतलनलधत्व सम्झनपुदयछ ।  

(ज) '्वुय समूह' भन्नयले ्वुयकय िेत्रमय सक्रि् ्वुय क्लब, ्वुय सयमयणजक सङ् घ संस्थय, स्कयउट, ्वुय 
तथय क्रवद्ययथी सङ् गठन र उद्यमी ्वुय, स्व्म  सेवक जस्तय सङ् गठठत ्वुयको समूह भने्न सम्झनपुदयछ  

(झ) 'क्रवष्गत सलमलत' भन्नयले स्थयनी् तहको कय्यपयललकयको कय्य क्रवभयजन लन्मयवली बमोणजम 
स्थयनी् तहमय गठन हनुे क्रवष्गत सलमलत सम्झनपुदयछ । 

(ञ) 'क्रवशषे प्रयथलमकतयको समूहकय ्वुय' भन्नयले द्वन्द्वपीलडत, जोणखममय परेकय, अपयङ्गतय भएकय, 
सीमयन्तकृत, लोपोन्मखु, अल्पसङ्ख्क, दललत, मणुस्लम समदुय्कय र क्रपछलडएको िेत्रकय ्वुय 
सम्झनपुदयछ । 

(ट) 'सलमलत' भन्नयले दफय 13 बमोणजमको ्वुय समन्व् सलमलत सम्झनपुदयछ । 

(ठ) 'सरोकयरवयलय लनकय्' भन्नयले ्वुयकय लयलग सरोकयर रयख न ेसरकयरी लनकय्, क्रवकयस सयझेदयर, 

रयजनीलतक दल, लनजी िेत्र, सञ् चयर िेत्र, सयमदुयक्र्क, सयंस्कृलतक तथय सयमयणजक सङ् घसंस्थय, धयलमयक 
सङ् घसंस्थय, रयक्रि् तथय अन्तरययक्रि् गसरसरकयरी संस्थय, शसणिक संस्थय, समदुय्, पररवयर, आफन्त र 
्वुय समूह भने्न सम्झनपुदयछ । 
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पररच्छेद – २ 

्वुयको अवस्थय पक्रहचयन र सहकय्य सम्बन्धी व््वस्थय 

३. ्वुयको तथ््यङ् क अधयवलधक गने र अलभलेखीकरि गने :  

(१) ्वुयको जनसङ्ख्य, ललङ्ग, जयतजयलत, भयषय, धमय, शसणिक अवस्थय, आलथयक अवस्थय, अपयङ्गतय, पेशय व््वसय् 
जस्तय क्रवष्मय तथ््यङ् क रयख ने र अध््यवलधक गररनेछ ।  

(२) ्वुयको िेत्रमय सक्रि् समूहको पक्रहचयन गरी अलभलेख रयख न े्वुय क्लब, ्वुय सयमयणजक सङ् घ संस्थय, 
स्कयउट, रयजनीलतक दल, उद्यमी ्वुय, स्वं्सेवी जस्तय सङ्गठठत ्वुयको समूहलयई सहकय्यकय लयलग आह्वयन 
गररने छ ।  

(३) इच्छुक ्वुयलयई क्रवज्ञतय वय अनभुवको प्रयथलमकतयकय आधयरमय रुणचअनसुयरको िेत्रमय संलग्न गरयउन 
रोष्टर त्यर गरी आवश््कतय अनसुयर सहभयगी गरयइने छ ।  

(४) सूचनय प्रक्रवलधको प्र्ोग गरी तथ््यङ् कको संकलन, अद्ययवलधक र अलभलेख व््वस्थयपन गररनेछ ।  

(५) स्थयनी् तह लभत्रकय क्रवलभन्न क्रवष्गत ्ोजनय लनमययि प्रक्रि्य, कय्ययन्व्न र अनगुमन कय्यमय ्वुयलयई 
संलग्न, सयझेदयर र क्रवज्ञ सल्लयहकयरको रूपमय सहभयगी गरयइने छ ।  

४. नीलत लनमयिय तथय कय्ययन्व्नमय ्वुयको सहभयलगतयः  

(१) ्वुयको िमतय क्रवकयस गरी आधयरभतू शणिकय रूपमय स्थयक्रपत गरी सबस तहकय नीलत तथय ्ोजनय 
लनमययि, लनिय्  एवम  कय्ययन्व्नमय ्वुयको सहभयलगतय गरयइनेछ । 

(२) ्ोजनय छनौट र लनमययि प्रक्रि्यमय प्रत््ि रूपमय ्वुयलयई संलग्न गरयउन संस्थयगत प्रियलीको क्रवकयस 
गररनेछ ।   

(३) ्वुयलयई क्रवलभन्न िेत्रमय स्वं्सेवककय रुपमय सहभयलग हनु अवसर प्रदयन गरी नेततृ्वदय्ी भलूमकयमय 
स्थयक्रपत गनय र उदयहरिी् ्वुयमसत्री स्थयनी् सरकयरको अवधयरियलयई थप प्रभयवकयरी बनयईनेछ ।  

५. ्वुयमसत्री कय्यिमको तजुयमयः  

(१) ्वुयमसत्री कय्यिम तजुयमय, ्वुयकय सवयल र सरोकयरकय क्रवष्मय बहस, अन्तरक्रि्य र पसरवीकय लयलग 
अनकूुल वयतयवरि सजृनय गररनेछ ।  
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(२) स्थयनी् तहको आलथयक, सयमयणजक र सयंस्कृलतक क्रवकयसमय ्वुयको ज्ञयन, लसप, धयरिय र सम्को 
प्रभयवकयरी सदपु्ोग गने व््वस्थय लमलयइनेछ ।  

(३) समयवेशी लसद्धयन्त र सकयरयत्मक क्रवभेदको मयध्््मबयट समयजमय पछयलड पयररएकय मक्रहलय ्वुय, 
अपयङ्गतय भएकय ्वुय, दललत ्वुय जस्तय प्रयथलमकतय र क्रवशेष प्रयथलमकतयकय समूहकय ्वुयहरूलयई 
मूलप्रवयहीकरि गनयकय लयलग आवश््क व््वस्थय लमलयइनेछ ।  

(४) क्रवलभन्न उमेर समूहकय ्वुयको अवस्थय र आवश््कतय फरक हनु ेभएकयले ्वुयलयई दईु फरक उमेर 
समूहमय वगीकरि गरी १६–२४ वषय र २५–४० वषय गरी दईु समूहमय क्रवभयजन गरी लणित कय्यिमहरू 
सञ् चयलन गररनेछ । 

६. लबलभन्न संघ संस्थयसँग सहकय्य तथय समन्व्ः  

(१) स्थयनी् तहको क्रवकयसमय ्वुयबीचको सहकय्य र समन्व्को िेत्रलयई सङ् गठठत गरी प्रभयवकयरी 
बनयइनेछ ।  

(२) ्वुयको बहृत्तर क्रवकयसमय कय्य गनय चयहने स्थयनी् सङ् घसंस्थय, क्लब, रयक्रि् तथय अन्तरययक्रि् 
गसरसरकयरी संस्थयसँग समन्व् गरी सरल र सहज कय्य वयतयवरि सजृनय गररनेछ । 

पररच्छेद – ३ 

्ोजनय प्रक्रि्यमय ्वुयको सहभयलगतयसम्बन्धी व््वस्थय 
 

७. ्ोजनय तजुयमय प्रक्रि्यमय ्वुय सहभयलगतयः 

 (१) स्थयनी् सरकयर सञ् चयलन ऐन, २०७४ बमोणजम वडयस्तरी् आ्ोजनय कय्यिम पक्रहचयनको तहदेणख 
नस हरेक चरिमय ्वुयको सहभयलगतयमय गरयउने व््वस्थय लमलयइनेछ । 

(२) ्ोजनय छनौट प्रक्रि्यमय हनुे छलफल, प्रयथलमकीकरि र लनिय्  लनमययिमय सङ् गठठत वय असङ् गठठत 
्वुयको अथयपूिय सहभयलगतय बढयउँदस ललगनेछ र आलथयक तथय प्रयक्रवलधक रूपमय सम्भयव्् परर्ोजनय छनौट 
गनय ्वुयको समयवेशी सहभयलगतय सलुनणश् चत गररनेछ। 

(३) ्ोजनय छनौटको अन्तरक्रि्यमय बहृत  ्वुय भेलयको आ्ोजनय गरी ्वुय क्लब, ्वुय सञ् जयल र स्थयनी् 
तह ्वुय पररषद्कय प्रलतलनलधको सहभयलगतयमय ्वुयकय सवयलहरू पक्रहचयन गने र ्ोजनय बनयउने व््वस्थय 
लमलयइनेछ ।   
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(४) ्ोजनयको प्रयथलमकीकरि गदयय ्वुयकय सबयलसँग प्रत््ि सरोकयर रयख ने क्रवष्लयई सम्बोधन हनुे गरी 
आवश््क व््वस्थय लमलयइनेछ ।  

 (५) ्ोजनय कय्ययन्व्नकय लयलग आन्तररक श्रोतको पक्रहचयन गरी उप्ोग गनय ्वुयलयई पररचयलन गनय 
उणचत प्रबन्ध गररनेछ । 

(६) ्ोजनय कय्ययन्व्नकय िममय वयतयवरि संरििकय लयलग सचेतनयमूलक कय्यमय ्वुयहरुलयई पररचयलन 
गररनेछ । 

८. उपभोिय सलमलतको गठनमय ्वुयको सहभयलगतयः  

उपभोिय सलमलत गठन गदयय तोक्रकए बमोणजमको प्रलतशतले ्वुयको प्रलतलनलधत्व सलुनणश् चत गररनेछ । 

९. ्वुयलयई क्रवशेष अवसर प्रदयन गनेः  

(१) ्वुयलयई सङ् गठठत र नेततृ्व क्रवकयस गनय तथय स्वं्सेवयकय िेत्रको पक्रहचयन गरी क्रवक्रवध िेत्रमय 
्ोगदयन गने गरी अवसर प्रदयन गनय आवश््क व््वस्थय लमलयइनेछ । 

(२) ् ोजनय छनौट गदयय स्थयनी् तह लभत्रकय आलथयक, सयमयणजक, सयंस्कृलतक र प्ययवरिी् क्रवष्मय जनचेतनय 
अलभवकृ्रद्ध तथय सशिीकरि गने कय्यमय ्वुयको भलूमकयलयई प्रयथलमकतय ठदइनेछ।  

(३) क्रवपद, कोलभड जस्तय प्रयकृलतक क्रवपदको सम्मय टेललफोन, इन्टरनेट वय अन्् क्रवद्यलुत् मयध््मको 
प्र्ोग गरी सरोकयरवयलयबीच आवश््क छलफल, अन्तरक्रि्य, बसठक आ्ोजनय गरी आवश््क 
सहजीकरिकय लयलग ्वुयको पररचयलन गररनछे ।   

१०. वयक्रषयक बजेट क्रवलन्ोजनसम्बन्धी व््वस्थयः ्वुय लणित कय्यिम कय्ययन्व्नकय लयलग छुट्टयइएको 
तोक्रकएकय बजेट तथय तोक्रकएकय कय्यिम अलनवय्य रुपमय संचयलन गने व््वस्थय लमलयइनेछ । 

११. ्ोजनय कय्ययन्व्नमय ्वुय सहभयलगतय:  

(१) ्ोजनय कय्ययन्व्नमय सयवयजलनक सूचनय सम्प्रषेकको भलूमकय लनवययह गने गरी ्वुयलयई महत्वपूिय 
सयझेदयरको रूपमय सक्रि् सहभयगी गरयईनेछ ।  

(२) सयझेदयरीमय क्रवलभन्न क्रवष् तथय िेत्रगत कय्यिम सञ् चयलनकय लयलग ्वुयलयई आह्वयन गररनेछ । 
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(३) ्वुयसँगको सयझेदयरीमय सीप क्रवकयस, उद्यमशीलतय, सशुयसन प्रवद्धयन, भ्रष्टयचयर लन्न्त्रि र सयमयणजक 
क्रवसङ्गलत क्रवरुद्धकय अलभ्यन जस्तय कय्यिममय सहकय्य गररनेछ ।  

(४) स्थयनी् तहस्तरमय ्वुय पररषद्, ्वुय सञ् जयल र वडय क्लबलयई ्ोजनयको प्रक्रि्यमय संलग्न गरयइन े
आवश््क पषृ्ठपोषि ललईनछे। 

१२. अनगुमन तथय सपुरीवेििमय ्वुयको संलग्नतयः   

(१) ्ोजनय कय्ययन्व्को कय्यकुशलतय एवं प्रभयवकयररतयको अनगुमन गने एवं सयवयजलनक जवयफदेक्रहतयको 
सलुनणितयको लयलग सयवयजलनक सनुवुयइ र सयमयणजक परीिि जस्तय औजयर प्र्ोग गने गरयउने कय्यमय 
्वुयलयई संलग्न गरयइनेछ । 

(२) स्थयनी् तहमय सञ् चयललत क्रवकयस आ्ोजनयको अनगुमन तथय सपुरीवेिि कय्यमय ्वुयको क्रवष्गत 
क्रवज्ञतय भएको आधयरमय समन्व् सलमलतको लसफयररसमय सहभयलगतय सलुनणित गररनेछ । 

(३) स्थयनी् तहमय ्वुयबयट सञ् चयललत आ्ोजनयको अनगुमन तथय सपुरीवेििमय आवश््कतय अनसुयर 
आ्ोजनय कय्ययन्व्न हनु ेवडयको वडयस्तरकय अनगुमन सलमलतकय प्रलतलनलधलयई सहभयगी गरयइनेछ ।  

(४) ्वुयकय क्रवष्मय र ्वुयसँगको सयझेदयरीमय भएकय कय्यिमको लन्लमत अनगुमन, सपुरीवेिि र 
मलु््यङ् कन ्वुय समन्व् सलमलतले गरी कय्यपयललकयमय प्रलतवेदन पेश गनेछ ।  

(५) स्थयनी् तहकय ्ोजनय अनगुमन तथय सपुरीवेििमय संलग्न उत्कृष् ट ्वुय तथय ्वुय कय्यिमलयई 
वयक्रषयक रूपमय परुस्कृत गने व््वस्थय लमलयइनेछ ।  

पररच्छेद – ४ 

्वुय समन्व् सलमलत सम्बन्धी व््वस्थय 

१३. ्वुय समन्व् सलमलतको गठन:   

(१) ्वुयको ्ोजनय लनमययिमय सहभयलगतय र ्वुयसँग सम्बणन्धत कय्यिमको समन्व्कय लयलग स्थयनी् 
तहमय देहय्बमोणजमको सलमलत गठन गररने छ । 

 (क) सं्ोजक, सयमयणजक क्रवकयस सलमलत     –सं्ोजक 

 (ख) प्रमखु प्रशयसकी् अलधकृतले तोकेको अलधकृत कमयचयरी   – सदस्् 
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 (ग)  आलथयक क्रवकयस सलमलतको मक्रहलय सदस््                     –सदस््  

 (घ) उपयध््ि, स्थयनी् तह पररषद्      – सदस्् 

  (ङ) क्रि्यशील ्वुय, ्वुय क्लब, ्वुय सयमयणजक सङ् घसंस्थय मध््ेबयट अध््िले समयवेशीतयकय 
आधयरमय मनोलनत गरेकय दईु जनय मक्रहलय समेत ५ जनय       – सदस््  

(च) ्ोजनय/प्रशयसन शयखयको प्रमखु                              – सदस्् 

छ) शयखय प्रमखु, ्वुय हेने स्थयनी् तहको शयखय      –सदस्् सणचव 

 (२) उपदफय (१) मय भएको सलमलतको बसठकमय णजल्लय ्वुय सलमलतकय अध््ि, ्वुयको िेत्रमय 
क्रवशेष ्ोगदयन परु् ् यएकय व््णिलयई समेत आवश््कतय अनसुयर आमन्त्रि गनय सक्रकनेछ ।   

१४. मनोलनत सदस््को ्ोग््तय:  

(१) देहय्को ्ोग््तय पगेुको ्वुय व््णि समन्व् सलमलतमय मनोन्नकय लयलग ्ोग्् हनुेछः 

(क) १६ देणख ४० वषयसम्म उमेर भएकय । 

 (ख) आधयरभतू णशिय पूरय गरेको । 

 (ग) ्वुयसँग सम्बणन्धत आलथयक, सयमयणजक, सयंस्कृलतक, रयजनीलतक, स्वं्सेवय वय लनजले 
 प्रलतलनलधत्व गने िेत्र कृक्रष, उद्यम, खेलकुद जस्तय िेत्रमय कम्तीमय दईु वषयको कय्य अनभुव 
 भएको ।  

 (घ) नसलतक पतन देणखने कुनस फौजदयरी अलभ्ोग नलयगेको । 

(ङ) नसलतक पतन देणखने कुनस फौजदयरी अलभ्ोग लयगेको व््णि भए सो अलभ्ोगबयट सफयई पयएको 
तीन वषय पूरय भएको । 

 (च) सरकयरी सम्पणत्त क्रहनयलमनय नगरेको । 

१५. सलमलतकय पदयलधकयरी तथय सदस््को पदयवलध:  

(१) सलमलतकय मनोलनत सदस््को पदयवलध चयर वषयको हनुेछ । 

(२) मनोलनत सदस््को पदयवलध एक कय्यकयलकय थप गनय सक्रकनेछ । 
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१६. मनोलनत सदस््को पद ररि हनेु:  

(१) देहय्को अवस्थयमय सलमलतकय मनोलनत सदस््को पद ररि भएको मयलननेछ : 

 (क) पदबयट रयजीनयमय ठदएमय । 

 (ख) नसलतक पतन देणखने कुनस फौजदयरी अलभ्ोग प्रमयणित भएमय । 

 (ग) पदी् आचरि क्रवपररत कयम गरेमय ।  

 (घ) मतृ्् ुभएमय ।  

(२) उपदफय (१) को खण्ड (ग) बमोणजम पदबयट हटयउने कयरबयही गनुय अणघ लनजलयई सफयइ पेश गने 
मौकय ठदइनेछ । 

(३) सलमलतको कुनस पलन पद ररि भएमय बयँकी अवलधको लयलग िेत्रगत प्रलतलनलधत्व कय्म रयखी लन्णुि 
गनय सक्रकनेछ । 

१७.  सलमलतको कयम, कतयव्् र अलधकयर:  

(१) सलमलतको कयम कतयव्् र अलधकयर अन््थय उल्लेख भए अलतररि देहय्बमोणजम हनुेछः  

(क) स्थयनी् तहमय रहेकय ्वुयको अलभलेखीकरि गने, क्रववरि अद्ययवलधक गने तथय उनीहरूको 
रुचीको िेत्र पक्रहचयन सक्रहत ्ोग्् र सिम ्वुयको छनौट गनय पयललकयलयई सह्ोग गने ।  

(ख) ्वुयसम्बन्धी कय्यिम एवं आ्ोजनय सञ् चयलन गनय आवश््क समन्व् गने ।  

(ग) वयक्रषयक ्ोजनय तजुयमय प्रक्रि्यमय ्वुयको सहभयलगतयकय लयलग समन्व् गने । 

(घ) ्ोजनयचिमय ्वुयको सहभयलगतय अलभवकृ्रद्ध गनय वडय ्वुय क्लब, सरुमयरयनी गयउँपयललकय स्तरी् 
्वुय सञ् जयल, पयललकय ्वुय पररषद् र अन्् सरोकयरवयलयसँग लन्लमत समन्व् र सहकय्य गने  

(ङ) ्वुयको प्रलतलनलधत्वको समीियकय सयथस कय्यिमहरूको अनगुमन तथय सपुरीवेिि गने। 

(च) ्वुयले सञ् चयलन गरेकय आ्ोजनय वय क्रि्यकलयपसम्बन्धी अलभलेखलयई दरुुस्त रयख न े। 

(छ) ्वुयकय िेत्रमय कयम गने ्वुय, सङ् घसंस्थय, लनजीिेत्र लगय्त अन्् सलमलत तथय क्रवभयगसँग 
समन्व् गरी ्वुयकय क्रवष्लयई मूलप्रवयहीकरि गने । 
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(ज) ्वुयको िमतय अलभवकृ्रद्ध तथय स्वं्सेवयकय िेत्रहरूको पक्रहचयन गरी आवश््क कय्यिमकय लयलग 
कय्यपयललकयलयई लसफयररस गने ।  

(झ) लबद्ययल्स्तरमस ्वुय क्लब गठन र उनीहरूको सहभयलगतयलयई अलभवकृ्रद्ध गरी सवल ्वुय र 
सिम नयगररक बनयउन भलूमकय लनवययह गने ।  

(ञ) स्थयनी् तहले तोकेकय ्वुय समन्व्सम्बन्धी अन्् कय्य गने ।  

(२) उपदफय (१) मय तोक्रकएको कयम कतयव्् र अलधकयरकय अलतररि स्थयनी् तहले ्वुय पररचयलनको 
आवश््कतय देखेमय ्वुय समन्व् सलमलतसँगको परयमशयमय कय्यपयललकयबयट लनिय्  गरयई थप णजम्मेवयरी 
तोक्न बयधय परु् ् यएको मयलननेछसन ।  

१८. सलमलतको बसठकसम्बन्धी व््वस्थय:  

 (१) सलमलतको बसठक सयमयन््त्य दईु मक्रहनयमय एक पटक बस्ने छ, आवश््कतय अनसुयर थप बसठक बस्न 
सक्रकनेछ ।  

(२) बसठकमय कणम्तमय एकयउन्न प्रलतशत सदस्् उपणस्थत भएमय गिपरुक संख्य पगेुको मयलनने छ । 
बहमुतको लनिय् लयई बसठकको लनिय्  मयलननेछ ।  

(३) बसठकको अध््ितय सलमलतको सं्ोजकले गनेछ । सं्ोजकको अनपुणस्थलतमय उपणस्थत मध््े जेष्ठ 
सदस््ले बसठकको अध््ितय गनेछ ।  

(४) बसठकसम्बन्धी अन्् कय्यक्रवलध सलमलत आफस ले लनधययरि गनय सक्नेछ ।  

१९. सलमलतकय पदयलधकयरी एवं सदस््को आचयरसंक्रहतय सम्बन्धी व््वस्थयः  

्वुय समन्व् सलमलतकय पदयलधकयरी तथय सदस््ले सलमलतकय लनिय्  र कयम कयरबयहीलयई पयरदशी र 
क्रवश्वयलसलो बनयउन सलमलतको आचयरसंक्रहतय बनयई लयगू गनुयपनेछ।  

पररच्छेद – ५ 

समन्व् तथय सहकय्य सम्बन्धी व््वस्थय 
 

२०. स्थयनी् ्ोजनय प्रक्रि्यमय ्वुय सहभयलगतय:  
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(१) देहय् बमोणजमकय व््णि तथय संस्थयलयई स्थयनी् ्ोजनय प्रक्रि्यमय ्वुय सहभयलगतयसम्बन्धी 
सरोकयरवयलयको रूपमय पक्रहचयन गररनेछः  

 (क) स्थयनी् तहको णशिय, ्वुय र खेलकुद शयखय, 

 (ख) स्थयनी् स्तरकय क्रवलभन्न रयजनीलतक दल र भयत ृसङ् गठन,  

 (ग) स्थयनी् स्तरमय कयम गने क्रवलभन्न रयक्रि् र अन्तरययक्रि् गसरसरकयरी संस्थय तथय क्रवकयस सयझेदयर,  

 (घ) सञ् चयर मयध््म, 

 (ङ) क्रवलभन्न पेशय व््वसय्मय संलग्न ्वुय उद्यमी, अनसुन्धयनकतयय, क्रवद्वत वगय,  

(च) स्थयनी् व््वस्थयपन सलमलत, क्रवद्ययल् व््वस्थयपन सलमलत,  बजयर व््वस्थयपन सलमलत, फोहोर 

व््वस्थयपन सलमलत, वयतयवरि, टोल क्रवकयस संस्थय/सलमलत, उपभोिय सलमलत, मक्रहलय/आमय समूह, 

सहकयरी र धयलमयक समदुय् जस्तय क्रवलभन्न क्रवष्गत समूह, 

 (छ) ्वुय समूह । 

२१. स्थयनी् ्ोजनय प्रक्रि्यमय ्वुय सहभयलगतयसम्बन्धी सरोकयरवयलयको भलूमकय:  

(१) स्थयनी् तहको भलूमकय  

(क) स्थयनी् तहको नीलत लनमययि प्रक्रि्यमय ्वुयको अथयपूिय सहभयलगतय सलुनणित गने ।  

(ख) स्थयनी् तहस्तरमय ्वुय पररषद्, स्थयनी् तह स्तरी् ्वुय सञ् जयल गठन गने र प्रत््ेक वडयमय 
वडय ्वुय क्लब गठन गरी ्वुयकय लयलग नेततृ्व क्रवकयस र स्वं् सेवयकय अवसर सजृनय गने ।  

(ग) णशिय, ्वुय र खेलकुद शयखयले क्रवभयगकय कय्यसँग समयक्रहत गदै थप कय्यिमकय लयलग प्रत््ेक 
आलथयक वषयमय आन्तररक, बयह्य र सशतय बजेटकय लयलग पहलकदमी ललने।  

(घ) ्ोजनय प्रक्रि्यमय ्वुयको सहभयलगतय, सहकय्य र नेततृ्व क्रवकयस गने ।   

(ङ) नमनुय ्वुयमसत्री पयललकयकय रूपमय स्थयक्रपत हनु आवश््तय अनसुयर रयक्रि् ्वुय पररषद्सँग 
समन्व् गने ।  

 (२) क्रवकयस सयझेदयरहरुको भलूमकय 
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(क) अन्तरययक्रि् गसरसरकयरी िेत्र, अन्तरदेशी् लनकय्, सं्िु रयिसङ् घ जस्तय क्रवकयस सयझेदयरले 
्वुयको नेततृ्व क्रवकयस हनुे कय्यिममय लगयनी गने । 

(ख) कय्यपयललकयसँगको समन्व् र सहकय्यमय कय्यिम त् गने ।  

(ग) कय्यपयललकयले प्रयथलमकीकरि गरेकय ्वुयकय िेत्रकय कय्यिमलयई आधयर बनयई कय्यिम 
संचयलन कय्य् ोजनय बनयउने। 

(३) लनजी िते्रको भलूमकय 

(क) लनजी िेत्रले सयमयणजक उत्तरदयक्र्त्व अन्तगयत ्वुय लणित कय्यिम सञ् चयलन गने । 

(ख) लनजी िेत्रको नेततृ्वमय हनुे कय्यिममय ्वुयको सह्ोग ललने र ्वुयवगयलयई उत्प्ररेरत गने ।  

 (४) सयमयणजक सङ् घ संस्थयहरुको भलूमकय  

(क) सयमयणजक सङ् घसंस्थयकय सञ् जयलमय ्वुयको नेततृ्व र मदु्दयलयई प्रयथलमकतय ठदने ।  

(ख) ्वुयमय सदयचयर प्रवद्धयन गने, नेततृ्व क्रवकयस गने खयलकय कय्यिम त् गने । 

(ग) ्वुयको नेततृ्व क्रवकयसकय लयलग उनीहरको लसप तथय िमतय अलभवकृ्रद्ध हनुे कय्यिम लयगू गने  

(घ) स्थयनी् तहसँगको समन्व्मय ्वुय लणित कय्यिम कय्ययन्व्न गने ।   

(५) सञ् चयर िते्रको भलूमकय 

(क) ्वुयको सहभयलगतयकय क्रवष्मय सञ् चयर मयध््ममय प्रयथलमकतयकय सयथ उठयउने ।  

(ख) ्वुयले गरेकय सकयरयत्मक कय्यको प्रसयर प्रसयर गने । 

(ग) ्वुयलयई नसलतक णशिय हनुे खयलकय कय्यिमको प्रकयशन तथय प्रसयरिमय जोड ठदने ।  

(घ) ्वुयको नेततृ्वमय भएकय सफलतयलयई प्रयथलमकतय ठदने ।  

२२. समन्व् र सहकय्य:  

(१) ्वुयको सहभयलगतय अलभवकृ्रद्धकय लयलग संघस्तरमय ्वुय तथय खेलकुद मन्त्रयल्, रयक्रि् ्ोजनय आ्ोग 
र क्रवलभन्न क्रवष्गत मन्त्रयल्, रयक्रि् ् वुय पररषद् र मयतहतकय सलमलत, प्रदेश सरकयर ् वुय मयलमलय मन्त्रयल्,  
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प्रदेश नीलत तथय ्ोजनय आ्ोग र अन्् क्रवष्गत मन्त्रयल्बयट हनुे ्वुयसम्बन्धी सङ् घ तथय प्रदेशकय नीलत 
तथय कय्यिम र बजेटकय लयलग उणचत समन्व् र सहकय्य गररनेछ ।  

(२) ्ोजनय लनमययि प्रक्रि्यमय ्वुय सहभयलगतय सलुनणश् चत गनय स्थयनी् तहबयट ्वुयको क्रवकयसकय लयलग 
गररएकय प्र्यसमय सयझेदयरी बढयई स्थयनी् तहमय ्वुय सं्न्त्रको क्रवकयस गररनेछ।  

(३) ्वुयको समग्र क्रवकयस गरी नेततृ्व स्थयक्रपत गनय र स्वं्सेवयकय अवसर सजृनय गनय क्रवलभन्न ्वुय सङ् घ 
सङ् गठन, रयक्रि् तथय अन्तरययक्रि् गसरसरकयरी संस्थय, सहकयरी, लनजी िेत्र र क्रवकयस सयझेदयरबयट सयझयरूपमय 
क्रवलभन्न कय्यिम सञ् चयलन गररनेछ । 

 (४) ्वुय क्रवकयसमय कय्यरत सङ् घ संस्थय, सञ् जयल, ्वुय क्लब, रेडिस, स्कयउट, लनजी िेत्रकय ्वुय, उद्यमी 
संस्थयको सयझेदयरीमय सहकय्य गरी ्ो कय्यक्रवलध कय्ययन्व्न गनय क्रवशेष कय्यिम सञ् चयलन गररनेछ ।  

पररच्छेद – ६ 

क्रवक्रवध 

२३. सह्ोग गनुयपनेः ्स कय्यक्रवलध बमोणजम ्वुय सहभयलगतय बढयउनको लयलग आवश््क सह्ोग गनुय 
सम्बलधत सबसको कतयव्् हनुेछ ।  

२४. व््यख्य गने अलधकयरः ् स कय्यक्रवलधमय भएकय कुनस पलन व््वस्थय अस्पष्ट भएमय सोको अणन्तम व््यख्य 
कय्यपयललकयले गनेछ ।  

२५. बयधय अड्कयउ फुकयउन सक्नःे ् ो कय्यक्रवलध कय्ययन्व्नको िममय कुनस बयधय अड्चन आएमय स्थयनी् 
तहको कय्यपयललकयले त््स्तो बयधय अड्कयउ फुकयउन सक्नेछ ।   

२६. संशोधन गनय सक्नःे कय्यपयललकयले आवश््कतय अनसुयर कय्यक्रवलधमय संशोधन गनय सक्नेछ । 
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अनसुचुी – १ 

( दफय ३ को उपदफय १ सँग सम्बणन्धत ) 
्वुयको तथ््यङ् क अलभलेखीकरि र अद्ययवलधक गने फयरयमको ढयचँय 

  

पररच्यत्मक खण्ड 

नयम थरः 

स्थयनी् तहको नयम:                                        वडय न.: 

घरमलुीको पूरय नयम :                                                                        जयतजयलत:                                             
पररवयर संख्य :                                                                                    मक्रहलयः                                                 
परुुष :                                                                                                      अन््:                                                  
अपयङ् गतय भए अपयङ् गतयको क्रकलसम: 

व््णिगत खण्ड 

१६ देणख ४० वषयको उमेर समूहकय लयलग 

१) उमेरः                                 २) ललङ्ग: म÷प÷ु अ 

३) वसवयक्रहक अवस्थय : क्रववयक्रहत÷ अक्रववयक्रहत÷ एकल   ४) अपयङ्गतयको अवस्थय:  

५) शसणिक अवस्थय:                           ६) पेशय व््वसय्ः 

७) आबद्धतय :  

शसणिक अवस्थय 

शसणिक संस्थयमय पढ्न लेख न गएको󠄀 󠄀       कक्रहल् स् क्रवद्ययल्÷क्रवश्वक्रवद्ययल् नगएको  󠄀                        

हयल पढ्न लेख न गइरहेको  क्रवद्ययल्÷क्रवश्वक्रवद्ययल् : 
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शसणिक स्तर 

क) सयिरतय÷अनौपचयररक णशिय          ख) मयध््लमक तह ÷आधयरभतु णशिय             

ग) प्रवीितय तह       घ) स्नयतक तह              ङ) स्नयतकोत्तर तह         

च) क्रवद्ययवयररलध               

अध्््न गरेको िेत्र 

मयनक्रवकी तथय सयमयणजक णशिय                  व््वस्थयपन   

णशिय  �󠄀                                       󠄀                                      क्रवज्ञयन तथय प्रक्रवलध                                 

स्वयस्थ््÷णचक्रकत्सयशयस्त्र                             इणन्जलन्ररङ 

कयननु                                        कृक्रष 

वन                                             पशकु्रवज्ञयन÷पशणुचक्रकत्सय र मत्स््पयलन  

कम्््टुर÷सूचनय क्रवज्ञयन            अन््                             थयहय छसन 󠄀�󠄀   

 

पेशय ÷व््वसय् 

घरेल ु        उद्योग        व््यपयर 󠄀      सेवय                  कृक्रष                        

वसदेणशक रोजगयर           पूिय रोजगयर               

अधयरोजगयर                 पूिय बेरोजगयर  

सीप÷तयललमः                   सीप वय तयललम प्रयप्त लनकय्ः        

 मयलसक आम्दयनीः                वयक्रषयक आम्दयनीः                  
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सम्पणत्तको क्रववरिः   

 

अपयङ्गतयको अवस्थय 

(१) अपयङ्गतय  भएको               (२)  अपयङ्गतय  नभएको 

अपयङ् गतय भएको भए अपयङ् गतयको क्रकलसम 

क) शयरीररक अपयङ्गतय             ख) बक्रहरय         ग) ससु्तश्रवि 

घ) पूिय दृक्रष्टलबक्रहन        ङ) न््ून दृक्रष्ट्िु      च) स्वर तथय बोलयइसम्बन्धी  

छ) श्रवि दृक्रष्टलबक्रहन                    ज) अनवंुशी् रिश्रयव (हेमोफेलल्य)    

झ) अक्रटजम �󠄀                                               ञ) बौक्रद्धक अपयङ्गतय  �           

ट) मनोसयमयणजक अपयङ्गतय  �          ठ) बहअुपयङ्गतय  �󠄀 

क्रवज्ञतयको िेत्र :  

रुणचको िेत्र :      
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अनसुचुी – २ 

(दफय ३ को उपदफय ३ सँग सम्बणन्धत ) 
इच्छुक ्वुयलयई क्रवज्ञतय वय अनभुवको प्रयथलमकतयकय आधयरमय रुणचअनरुूप संलग्न हनु ेफयरयमको ढयचँय 

 

 

 

श्री................................ 

..............पयललकयको कय्ययल्                 
            लमलतः........................  

क्रवष्ः स्वं्सेवककय रूपमय सहभयगी हनु पयऊँ । 

महोद्, 

म क्रवगत .... वषयदेणख ................... क्रवष्मय कयम गदै आइरहेको छु । ्स ……गयउँ/नगरपयललकयमय 
सोही बमोणजमकय ्ोजनय र कय्यिमको सरुुवयत गररएकयले मेरो शसणिक ्ोग््तय, कय्यअनभुवकय आधयरमय  
........................... कय्यकय लयलग स्व्म  सेवय गनय इच्छुक रहेकयले ्ो लनवेदन पेश गरेको छु ।  

१. नयम थरः  

२. ठेगयनय :  

(क) स्थय्ी ठेगयनय, ………गयउँ/नगरपयललकय ................................. वडय नं.: .........  टोल ........ 

(ख) अस्थय्ी ठेगयनय, …….गयउँ/नगरपयललकय ...................... वडय न.: ........ टोल .................... 

   सम्पकय  नम्वर ........................   इमेल ........................................................... 

३. ललङ्ग .............................. 

हयलसयलस णखचेको पयसपोटय 
सयइजको फोटो 
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४. जन्म लमलत (क्रविम सम्वत): .............................. 

५. उमेर : 

६. वसवयक्रहक णस्थलत : क्रववयक्रहत/अक्रववयक्रहत :  

७. क्रववयक्रहत भए पलत ÷पत्नीको नयम : 

८. धमय :  

९. नेपयली नयगररकतयको प्रमयिपत्रको नम्बर, जयरी भएको लमलत र णजल्लय :  

१०. बयबकुो नयम : 

११. आमयको नयम :  

१२. शसणिक ्ोग््तय : 

१३. अपयङ्गतय भएमय सोको क्रववरि : 

१४. सेवय गनय चयहेको िेत्र क्रवज्ञतय र रुणचको क्रवष् : 

१५. सेवय गनय चयहेको सम्यवलध : 

 सम्बणन्धत क्रवष्मय कुनस तयललम ललएको भए : १.  

                २.  

                 ३.  

 सेवय गनय चयहेको क्रवष्को अनभुव भएमय 

...............देणख ......................सम्म ...........................पद.........................कय्ययल् ।   

...............देणख ......................सम्म ...........................पद.........................कय्ययल् ।  

...............देणख ......................सम्म ...........................पद.........................कय्ययल् । 

(्ो लनवेदनसँगस नयगररकतयको प्रलतललपी, शसणिक प्रमयिपत्रको प्रलतललपी र तयललम ललएको भए सोको 
प्रमयिपत्रको प्रलतललपी र अनभुवको प्रमयिपत्र समेत पेश गनुयपनेछ ।) 

आवेदकको नयम, थर : 

                                                        दस्तखत : 
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अनसूुची – ३ 

(दफय ९ को उपदफय १ र दफय १७ को उपदफय १ को (ज) सँग सम्बणन्धत) 
्वुयको नतेतृ्व क्रवकयस र स्वं्सेवयकय िेत्र 

१. नेततृ्व क्रवकयसकय िेत्र  

(१) ्वुयको िमतय क्रवकयस  

्ो कय्यक्रवलधले सयवयजलनक नीलत लनमययि, ्ोजनय लनमययि, लनिय्  प्रक्रि्य, कय्ययन्व्न र अनगुमनमय ्वुय 
सहभयलगतय बढयउने र ्वुयको नेततृ्वमय सयमयणजक, आलथयक रूपयन्तरि र वयतयवरिी् समस््य समयधयन गरी 
रयि लनमययिमय ्वुय स्वं्सेवयलयईय आम संस्कृलतकय रूपमय क्रवकयस गनय र ्वुयलयई ्ोजनय लनमययि प्रक्रि्यको 
नेततृ्वमय परु् ् यउन लनम्न िेत्रमय ्वुयको िमतय क्रवकयस गनय आवश््क छ ।  

(क) ्वुय नेततृ्व क्रवकयसकय लयलग ्वुयको रुची, ज्ञयन, लसप र धयरियको आधयरमय रयिलनमययिमय संलग्न 
हनु उत्प्ररेिय जगयई कयम गने अवसर सजृनय गने ।  

(ख) ्वुय क्रवकयस तथय तयललम, आपसी छलफल, गोष्ठी, अध्््न, अनसुन्धयन, नेततृ्व तयललम र िमतय 
अलभवकृ्रद्ध, सयंस्कृलतक आदयन-प्रदयन र सहकय्यको संस्कृलत बनयउन स्थयनी् तहमय ्वुय क्रवकयस 
स्रोत केन्र लनमययि गने ।   

(ग) ्वुय, नयगररक सङ् घ संस्थय, सञ् जयल, उद्यमशील ्वुय, लगय्त क्रवशेष प्रयथलमकतय समूहकय क्रवलभन्न 
प्रलतभयवयन ्वुय छनौट गरी नेततृ्व क्रवकयसकय लयलग क्रवणशक्रष्टकृत तयललम सञ् चयलन गने ।  

(घ) ्वुय नेततृ्व प्रलतष्ठयन स्थयपनय गरी लन्लमतरूपमय ्वुयको नेततृ्व गने जनशणि त्यर गने। 

(ङ) ्वुयको नेततृ्व क्रवकयस र िमतय अलभवकृ्रद्धकय लयलग प्रयदेणशक, संघी्, अन्तरदेशी्, दणिि एणश्यली 
र अन्तरययक्रि् तयललम, गोष्ठी तथय ्वुय लणित कय्यिम र णशक्रवरमय ्वुयलयईय सहभयगी गरयउने । 

(च) ्वुय प्रलतभयको खोजी गरी प्रोत्सयहन गने तथय लनजको क्रवकयस गनय मद्दत परु् ् यउने । 

(२) नवप्रवतयन, सीप क्रवकयस र उद्यमशीलतय प्रवद्धयन  

(क) ्वुयकय नवीनतम क्रवचयरलयई संकलन र मूल््यङ्कन गरी उत्कृष्ट क्रवचयरलयई इन्क््वेुट गने । 

(ख) ्वुयलयईय सहकयरी जस्तय क्रवलभन्न सयमयणजक आलथयक समूहमय आबद्ध गरयई उत्पयदनकय िेत्रमय 
सररक गरयउने र अगवुय उद्यमी ्वुय उत्पयदन गने । 
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(ग) ्वुयको लसपलयई रोजगयरी र बजयरसँग जोड्ने । उद्यमशीलतय प्रवद्धयनमय भइरहेकय कय्यिममय 
सरकयरी आलथयक सहय्तय, प्रक्रवलधको उपलब्धतय र सहलुल्तपूिय कजयय सह्ोग जस्तय क्रवष्मय क्रवत्ती् 
संस्थय र ्वुय बीचमय सहजीकरि गने ।  

(घ)  ्वुय सूचनय केन्रको िमतय अलभवकृ्रद्ध गरी सोमयफय त  ्वुय रोजगयर कय्यिमलयई समन्व्यत्मक 
तररकयले वडयतहसम्म क्रवस्तयर गने । 

(ङ) क्रवदेशमय रहेकय प्रलतभयवयन ्वुयको लसप, िमतय र प्रलतभयलयईय प्रोत्सयहन र सम्मयन गदै स्वदेशको 
क्रहतमय सदपु्ोग गने ।   

(३) ्वुय क्लब र सञ् जयल गठन तथय पररचयलन  

(क) छररएर रहेकय ्वुयलयई सङ् गठठत गने । प्रत््ेक वडयमय वडयस्तरी् ्वुय क्लब गठन गने र सबस 
िेत्रकय ्वुय र वडय ्वुय क्लबबयट प्रलतलनलधत्व हनुे गरी ्वुय सञ् जयल लनमययि गरी ्वुय संस्थय 
तथय सञ् जयलसँग सहकय्य गने ।  

(ख) बढ्दो सहरीकरि र अव््वणस्थत बसोबयसलयईय व््वस्थयपन गनय र सबस प्रकयरकय जोणखमबयट 
सरुणित रहन ्वुय समूहलयईय जयगरुक गरयउने ।  

(ग) ् वुय लनरिरतय उन्मूलन, वयतयवरि संरिि, ग्रयमीि स्वयस्थ्् स्वं्सेवय, लसप क्रवकयस र उद्यमशीलतयकय 
लयलग ्वुय सञ् जयललयईय सह्ोग उपलब्ध गरयई पररचयलन गने ।  

(घ) सयवयजलनक सेवय प्रवयह, नीलतलनमययि, क्रवकयस व््वस्थयपन, सयमयणजक, आलथयक रूपयन्तरिमय ्वुय 
सहभयलगतय सलुनणित गरी महत्वपूिय णजम्मेवयरी प्रदयन गने ।  

(ङ) प्रयदेणशक, रयक्रि्, अन्तरययक्रि् सेवय र अवसरमय ्वुयको सहभयलगतय सलुनणित गने ।  

(च) मक्रहलय, दललत, मधेशी, मणुस्लम, अपयङ्ग, आठदवयसी जनजयलत, क्रपछलडएको िेत्रकय, अल्पसङ्ख्क, लसक्रङ्गक 
तथय ्ौलनक अल्पसङ्ख्क ्वुयको समयवेणशतय महत्वपूिय स्थयनमय सलुनणित भए नभएको थयहय 
पयउन समयवेशीतय परीिि कय्यिम सञ् चयलन गने । 

(४) ्वुय हक अलधकयरको सलुनणश् चततय  

(क) सयमयणजक र नयगररक अलधकयर र दयक्र्त्वसम्बन्धी चेतनय अलभवकृ्रद्ध गनय ्वुय लणित कय्यिम 
सञ् चयलन गने । 
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(ख) क्रवद्ययल्, क्रवश्वक्रवद्ययल् र ्वुय क्लबमयफय त ्वुय नेततृ्व, ्वुयको नीलत लनमययि तहमय नेततृ्वको 
महत्व, ् वुय समयवेशी अलधकयर, ् ौन तथय प्रजनन  स्वयस्थ्् अलधकयर, गिुस्तरी् णशिय तथय रोजगयरको 
अलधकयर, ्वुयको भलूमकय तथय प्रयकृलतक स्रोत सयधनमयलथको अलधकयर, ्वुयको खयद्य अलधकयर, 

्वुयको आलथयक, रयजनीलतक, सयमयणजक तथय सयंस्कृलतक अलधकयर तथय वयतयवरिी् अलधकयरकय 
लबष्मय सचेतनय कय्यिमहरू सञ् चयलन गने । 

(ग) णजम्मेवयर ् वुय नयगररक त्यर गरी लोकतन्त्र, मयनवअलधकयर र सशुयसन प्रवद्धयन गनय ् वुयको समयज, 
पररवयर, वयतयवरि र समग्र रयिप्रलतको दयक्र्त्वसँग सम्बणन्धत उत्प्ररेियमूलक कय्यिम सञ् चयलन 
गने ।  

(५) ्वुय सहकय्य   

(क) मयनव अलधकयर, लोकतन्त्र, सशुयसन, वयतयवरि संरिि, ्वुय क्रवकयस र अलधकयरकय लयलग 
अन्तरययक्रि् सङ् घ संस्थय, गसरआवयसी् नेपयली ् वुय, दयतलृनकय् तथय क्रवलभन्न प्रदेश तथय देशकय ् वुयलबच 
सहकय्य बढयउने ।अन्् स्थयनी् तहसँग ्वुय भलगनी र लमतेरी कय्यिम सञ् चयलन गने ।  

(ख) सयमयणजक सयंस्कृलतक सणम्मलनकय लयलग क्रवक्रवध जयलत, धमय, सम्प्रदय्, ललङ्ग, िेत्रकय ्वुयबीच सह-

अणस्तत्व, सहकय्य र सद् भयव क्रवकयस गनय अन्तर सयंस्कृलतक ्वुय सम्मेलन, महोत्सव गने ।  

(ग) परुयनो पसु्तयको अनभुव र न्यँ पसु्तयको उजययको सलमश्रि गरी दवुस पसु्तयबीचमय सहकय्य (Inter-

generational partnership) गरी समकृ्रद्धकय लयलग पसु्तयन्तरि, सकरयत्मक अनभुवको हस्तयन्तरि र 
रूपयन्तरि कय्यिम सञ् चयलन गने।  

(६) आमसञ् चयर र ्वुय 

(क) स्थयनी्, प्रयदेणशक, रयक्रि्, अन्तरययक्रि् ज्ञयन, अवसर तथय प्रक्रवलधकय क्रवष्मय ् वुयलयईय ससूुणचत गरयउन 
एवं सयमयणजक, क्रवकृलत र क्रवसंगलत, क्रहंसय, अपरयध, बेचलबखन तथय दवु््यसनकय क्रवष्मय ्वुयलयईय सचेत 
गरयउन रेलड्ो तथय टेलललभजन कय्यिम सञ् चयलन गने, बलेुक्रटन, खबरपलत्रकय प्रकयशन गने ।  

(ख) सूचनय सम्प्रषेिकय लयलग ्वुयको नेततृ्वमय स्थयनी् सूचनय केन्रबयट सेवय प्रवयह गनुयकय सयथस छुट्टस 
अनलयइन खबरपलत्रकय, वेबसयइ सञ् चयलन गने । 
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(७) सयमयणजक समयवेणशतय 

(क) स्थयनी् तहले संचयलन गने कय्यिममय अपयङ्गतय भएकय ्वुय, जोणखममय रहेकय ्वुय, द्वन्द्व प्रभयक्रवत 
्वुय, अल्पसंख्क र सीमयन्तकृत ्वुय, दललत मणुस्लम समदुय् र क्रपछलडएको िेत्रकय ्वुय जस्तय 
लणित समूहकय ्वुयको सहभयलगतय सलुनणित गने ।   

(ख) ्वुयलभत्रको सयमयणजक समयवेणशतय अलभवकृ्रद्धकय लयलग स्थयनी् भयषयमय सूचनय प्रकयशन, बे्रलललपी, 
दोभयषकेो व््वस्थय, अपयङ्गमसत्री सयमयणजक संरचनय, लसक्रङ्गक संवेदनशील भयषय र संरचनयको व््वस्थय 
गने।  

(ग) प्रयथलमकतय र क्रवशेष प्रयथलमकतयमय रहेकय ्वुयको सशिीकरि र अलभमखुीकरि, आवश््कतय 
अनसुयरको लसपमूलक र व््यवसयक्र्क णशिय, स्वयस्थ उपचयर सेवय र रोजगयरी लगय्तकय क्रवष्मय 
क्रवशेष ध््यन ठदने ।  

२. ्वुय स्वं्सेवयकय िेत्र 

(१) मयनवी् कय्यमय ्वुय स्वं्सेवय   

(क) शसणिक बेरोजगयर ्वुयलयई लणित गरी क्रवलभन्न िेत्रमय स्वं्सेवक पररचयलन गने र ्सलयईय वकृ्रद्ध 
गदै लसजयने । ्स्तय स्वं्सेवक, णशिय, सयमयणजक चेतनय, ग्रयमीि स्वयस्थ््, वयतयवरि, सूचनय केन्र, 

कृक्रष तथय सेवय िेत्रहरूमय पररचयलन गने ।  

(ख) रिदयन, सरसफयइ जस्तय स्व्म  सेवी कय्यिमहरू आ्ोजनय गने । ् स्तय कय्यिम ् वुय क्लबहरू 
मयफय त अणघ बढयउने ।  

(ग) नेपयली सेनय, नेपयल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, रयक्रि् स्व्म  सेवय दल, नेपयल स्कयउट, नेपयल रेडिस 
सोसयइटी, क्रवद्ययथी, रयजनीलतक सङ् गठन, क्लब तथय ्वुय सङ् घ जस्तय संघ संस्थयको समन्व्मय 
आपतकयलीन स्वं्सेवय प्रणशिि ठदने तथय पररच्पत्र प्रदयन गरी समयजसेवयकय क्रवलभन्न िेत्र जस्तस 
भकूम्प र प्रयकृलतक क्रवपणत्त, महयमयरी, दघुयटनय, खयद्य संकट र भोकमरी, डढेलो, द्वन्द्व तथय बयढीपक्रहरो 
जस्तय क्रवपत्तहरूमय पररचयलन गने । 

(२) वन तथय वयतयवरि संरिि र प्यटन प्रवद्धयनमय ्वुय संलग्नतय 
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(क) ् थु ग्रीन क्लब लनमययि गरी वयतयवरि सचेतनय र संरिि, सरसफयइ, विृयरोपि लगय्तकय कय्यिम 
सञ् चयलन गने । 

(ख) हसलस्त लबग्रकेय वन, उप्ोगक्रहन खयली जग्गय रहेको वन िेत्र, सडक, बयटो र खोलयकय क्रकनयर, 

क्रवद्ययल् र सयवयजलनक स्थलमय विृयरोपि तथय वन संरििमय ्वुय पररचयलन गने ।  

(ग) प्यटन क्रवकयसकय लयलग होमस्टे, न्यँ पद्यत्रय गन्तव्् र सयहलसक प्यटनको सम्भयवनयको खोजी, 
सयंस्कृलतक सम्पदय संरिि, न्यँ प्यटकी् स्थलको प्रवद्धयन गनय ्वुयको नेततृ्व र सहभयलगतयमय 
क्रवलभन्न महोत्सव र कय्यिम आ्ोजनय गने ।  

(३) स्वं्सेवयलयई क्रवकयसको आधयरशीलयको रूपमय स्थयक्रपत गने   

(क) स्वं्सेवय गरेकय ्वुयलयईय रोजगयरीकय अवसर, लनवययह भत्तय, पदोन्नलत र अन्् सेवयकय लयलग 
सकयरयत्मक मूल््यङ् कन गने । ्वुय स्वं्सेवक समूह गठन गरी क्रवपत  तथय आपतकयलीन 
अवस्थयमय पररचयलन गनय ्वुय स्वं्सेवक त्यर गने । स्वं्सेवयको अनभुव भएकय ्वुयलयई क्रवशषे 
प्रयथलमकतयमय रयख ने ।  

(ख) प्रत््ेक वषय लडसेम्बर पयँच मय मनयइने अन्तरययक्रि् स्वं्सेवक ठदवसकय अवसरमय क्रवलभन्न िेत्रमय 
स्वं्सेवय गनेहरू मध््ेबयट फरक क्रवधयकय कम्तीमय पयँच जनय स्वं्सेवकलयईय प्रत््ेक वषय सम्मयन 
गने ।  

३. सयमयणजक क्रवकृलत क्रवसङ्गलत क्रवरुद्ध ्वुय अलभ्यन 

(१) क्रवद्यमयन मक्रहलय क्रहंसय, जयती् क्रवभेद तथय छुवयछूत, बोक्सी, छयउपडी, दयइजो प्रथय, बयल क्रववयह, 

बहकु्रववयह जस्तय सयमयणजक क्रवकृलत क्रवसङ्गलत क्रवरुद्ध अलभ्यन सञ् चयलन गनय स्थयनी् ्वुय क्लब, 

्वुय सञ् जयल तथय ्वुय सणम्मललत लनजी िेत्रलयईय उत्प्ररेरत र प्रोत्सयक्रहत गने ।  

(२) लयगूपदयथय दवु््यसनी, कुलत, एचआईभी संिमि, आप्रवयसन, मनोसयमयणजक समस््य लगय्तकय 
क्रवष्मय अगवुय भई सचेतनय कय्यिम सञ् चयलन गने ।  

(३) सयइबर ियइम तथय आधलुनक प्रक्रवलधको दरुुप्ोगसम्बन्धी सचेतनय अलभ्यन सञ् चयलन गने ।   

(४) मक्रहलय क्रहंसय, मयनव बेचलबखन, लयगपुदयथय ओसयर पसयर तथय क्रवलभन्न सयमयणजक क्रवकृलत लन्न्त्रि 
गनय प्रहरी तथय ्वुयको सयमदुयक्र्क प्रहरी सेल स्थयपनय गरी पररचयलन गने ।  

(५) छोरी-बहुयरी बचयऔ,ँ पढयऔ,ँ बयललकय णशिय, बयललकय लबमय जस्तय अलभ्यनमूलक कय्यिम ्वुयको 
नेततृ्वमय सञ् चयलन गने ।     
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(६) ्वुय नेततृ्वकय क्रवष्लयई क्रवद्ययल्कय पयठ्यिममय समेत समयवेश गने । लबद्ययल्स्तरमय बयलक्लब 
गठन र उनीहरूको सहभयलगतयलयई अलभवकृ्रद्ध गरी सवल ्वुय र सिम नयगररक बनयउन भलूमकय 
लनवययह गने ।  

                                                                  आज्ञयले 

                                                                           णचन्तयमणि रेग्मी 
प्रमखु प्रशयसकी् अलधकृत 

 


