स्थानीम तहको मोजना प्रक्रिमाभा मुवा सहबागगतासम्फन्धी कामयक्रवगध, २०७८

फये ङ्ग गाउँऩागरका
हुग्दीशिय, फाग्रुङ्ग

स्थानीम तहको मोजना प्रक्रिमाभा मुवा सहबागगतासम्फन्धी कामयक्रवगध, २०७८ (नभूना)

प्रस्तावना् स्थानीम तहको मोजना गनभायण प्रक्रिमाभा क्रवकासको आधायिीराको रूऩभा यहे का मुवाको
अथयऩूणय सहबागगता फढाउने उद्देश्मरे स्थानीम तहको आवश्मकता य प्राथगभकताको आधायभा मुवासँगको
सहकामयराई व्मवशस्थत य प्रबावकायी फनाउन वान्छगनम बएकोरे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४
को दपा १०२ को उऩदपा (१) फभोशजभ फये ङ गाउँ कामयऩागरकारे मो कामयक्रवगध फनाई जायी गये को छ
।

ऩरयच्छे द – १
प्रायशम्बक
१. संशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयक्रवगधको नाभ

"स्थानीम तहको मोजना प्रक्रिमाभा मुवा

सहबागगतासम्फन्धी कामयक्रवगध २०७८" यहे को छ ।
(२) मो कामयक्रवगध कामयऩागरकाफाट स्वीकृत बएको गभगतफाट रागू हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा्
क्रवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयक्रवगधभा,–
(क) 'उऩाध्मऺ' बन्नारे स्थानीम तहका उऩाध्मऺ सम्झनुऩदयछ ।
(ख) 'अध्मऺ' बन्नारे स्थानीम तहका अध्मऺ सम्झनुऩदयछ ।
(ग) 'प्राथगभकता सभूहका मुवा' बन्नारे बौगोगरक, साभाशजक-सांस्कृगतक, आगथयक, भानक्रवम तथा
याजनीगतक रुऩभा क्रऩछगडएको सभूदामभा यहे का मुवाहरुराई सम्झनुऩछय ।
(घ) 'स्थानीम तह' बन्नारे गाउँऩागरका, नगयऩागरका, उऩभहानगयऩागरका य भहानगयऩागरकाराई
सम्झनुऩदयछ ।
(ङ) 'मुवा' बन्नारे १६ दे शख ४० वषयसम्भका नागरयकराई सम्झनुऩदयछ ।
(च) 'मुवाको अथयऩूणय सहबागगता' बन्नारे मोजना प्रक्रिमाभा मुवाको सहबागगता रशऺत सभूह, साझेदाय
य नेतत्ृ वको रूऩभा हुने सम्झनुऩदयछ ।
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(छ) 'मुवा सभावेिी सहबागगता' बन्नारे स्थानीम तहको मुवा सभन्वम सगभगत गठन, सहबागी
सदस्मको चमन य भनोनमनभा सभावेिी गसद्धान्तको आधायभा कम्तीभा ऩचास प्रगतित मुवा
भक्रहराको प्रगतगनगधत्व सम्झनुऩदयछ ।
(ज) 'मुवा सभूह' बन्नारे मुवाका ऺेत्रभा सक्रिम मुवा क्रफ, मुवा साभाशजक सङ्घ सं स्था, स्काउट,
मुवा तथा क्रवद्याथॉ सङगठन य उद्यभी मुवा, स्वमभसेवक जस्ता सङ्गठठत मुवाको सभूह बन्ने
सम्झनुऩदयछ।
(झ) 'क्रवषमगत सगभगत' बन्नारे स्थानीम तहको कामयऩागरकाको कामय क्रवबाजन गनमभावरी फभोशजभ
स्थानीम तहभा गठन हुने क्रवषमगत सगभगत सम्झनुऩदयछ ।
(ञ) 'क्रविेष प्राथगभकताको सभूहका मुवा' बन्नारे द्वन्द्वऩीगडत, जोशखभभा ऩये का, अऩाङ्गता बएका,
सीभान्तकृत, रोऩोन्भुख, अल्ऩसङ््मक, दगरत, भुशस्रभ सभुदामका य क्रऩछगडएको ऺेत्रका मुवा
सम्झनुऩदयछ ।
(ट) 'सगभगत' बन्नारे दपा १४ फभोशजभको मुवा सभन्वम सगभगत सम्झनुऩदयछ ।
(ठ) 'सयोकायवारा गनकाम' बन्नारे मुवाका रागग सयोकाय या्ने सयकायी गनकाम, क्रवकास साझेदाय,
याजनीगतक दर, गनजी ऺेत्र, सञ्चाय ऺेत्र, साभुदाक्रमक, सांस्कृगतक तथा साभाशजक सङ्घसं स्था,
धागभयक सङ्घसं स्था, याक्रष्डम तथा अन्तयायक्रष्डम गसयसयकायी सं स्था, िसशऺक सं स्था, सभुदाम, ऩरयवाय,
आपन्त य मुवा सभूह बन्ने सम्झनुऩदयछ ।

ऩरयच्छे द – २
मुवाको अवस्था ऩक्रहचान य सहकामय सम्फन्धी व्मवस्था
३. मुवाको तथ्माङ्क अधावगधक गने य अगबरेखीकयण गने : (१) मुवाको जनसङ््मा, गरङ्ग, जातजागत,
बाषा, धभय, िसशऺक अवस्था, आगथयक अवस्था, अऩाङ्गता, ऩेिा व्मवसाम जस्ता क्रवषमभा तथ्माङ्क या्ने य
अध्मावगधक गरयने छ ।
(२) मुवाको ऺेत्रभा सक्रिम सभूहको ऩक्रहचान गयी अगबरे ख या्ने मुवा क्रफ, मुवा साभाशजक
सङ्घ सं स्था, स्काउट, याजनीगतक दर, उद्यभी मुवा, स्वंमसेवी जस्ता सङ्गठठत मुवाको सभूहराई सहकामयका
रागग आह्वान गरयने छ ।
(३) इच्छु क मुवाराई क्रवऻता वा अनुबवको प्राथगभकताका आधायभा रुशचअनुसायको ऺेत्रभा
सं रग्न गयाउन योष्टय तमाय गयी आवश्मकता अनुसाय सहबागी गयाइने छ ।
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(४) सूचना प्रक्रवगधको प्रमोग गयी तथ्माङ्कको सं करन, अद्यावगधक य अगबरे ख व्मवस्थाऩन
गरयनेछ।
(५) स्थानीम तह गबत्रका क्रवगबन्न क्रवषमगत मोजना गनभायण प्रक्रिमा, कामायन्वमन य अनुगभन
कामयभा मुवाराई सं रग्न, साझेदाय य क्रवऻ सल्राहकायको रूऩभा सहबागी गयाइने छ ।
४. नीगत गनभाणय तथा कामायन्वमनभा मुवाको सहबागगता् (१) मुवाको ऺभता क्रवकास गयी आधायबूत
िशिका रूऩभा स्थाक्रऩत गयी सफस तहका नीगत तथा मोजना गनभायण, गनणयम एवभ कामायन्वमनभा मुवाको
सहबागगता गयाइनेछ ।
(२) मोजना छनौट य गनभायण प्रक्रिमाभा प्रत्मऺ रूऩभा मुवाराई सं रग्न गयाउन सं स्थागत
प्रणारीको क्रवकास गरयनेछ ।
(३) मुवाराई क्रवगबन्न ऺेत्रभा स्वंमसेवकका रुऩभा सहबागग हुन अवसय प्रदान गयी नेतत्ृ वदामी
बूगभकाभा स्थाक्रऩत गनय य उदाहयणीम मुवाभसत्री स्थानीम सयकायको अवधायणाराई थऩ प्रबावकायी
फनाईनेछ।
५. मुवाभसत्री कामयिभको तजुभ
य ा् (१) मुवाभसत्री कामयिभ तजुभ
य ा, मुवाका सवार य सयोकायका क्रवषमभा
फहस, अन्तयक्रिमा य ऩसयवीका रागग अनुकूर वातावयण सृजना गरयनेछ ।
(२) स्थानीम तहको आगथयक, साभाशजक य सांस्कृगतक क्रवकासभा मुवाको ऻान, गसऩ, धायणा य
सभमको प्रबावकायी सदुऩमोग गने व्मवस्था गभराइनेछ ।
(३) सभावेिी गसद्धान्त य सकायात्भक क्रवबेदको भाध्ममभफाट सभाजभा ऩछागड ऩारयएका भक्रहरा
मुवा, अऩाङ्गता बएका मुवा, दगरत मुवा जस्ता प्राथगभकता य क्रविेष प्राथगभकताका सभूहका मुवाहरूराई
भूरप्रवाहीकयण गनयका रागग आवश्मक व्मवस्था गभराइनेछ ।
(४) क्रवगबन्न उभेय सभूहका मुवाको अवस्था य आवश्मकता पयक हुने बएकारे मुवाराई दुई
पयक उभेय सभूहभा वगॉकयण गयी १६–२४ वषय य २५–४० वषय गयी दुई सभूहभा क्रवबाजन गयी
रशऺत कामयिभहरू सञ्चारन गरयनेछ ।
ँ सहकामय तथा सभन्वम्
६. गफगबन्न संघ सं स्थासग

(१) स्थानीम तहको क्रवकासभा मुवाफीचको सहकामय य

सभन्वमको ऺेत्रराई सङगठठत गयी प्रबावकायी फनाइनेछ ।
(२) मुवाको फृहत्तय क्रवकासभा कामय गनय चाहने स्थानीम सङ्घसं स्था, क्रफ, याक्रष्डम तथा अन्तयायक्रष्डम
गसयसयकायी सं स्थासँग सभन्वम गयी सयर य सहज कामय वातावयण सृजना गरयनेछ ।
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ऩरयच्छे द – ३
मोजना प्रक्रिमाभा मुवाको सहबागगतासम्फन्धी व्मवस्था
७. मोजना तजुभ
य ा प्रक्रिमाभा मुवा सहबागगता् (१) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोशजभ
वडास्तयीम आमोजना कामयिभ ऩक्रहचानको तहदे शख नस हये क चयणभा मुवाको सहबागगताभा गयाउने
व्मवस्था गभराइनेछ ।
(२) मोजना छनौट प्रक्रिमाभा हुने छरपर, प्राथगभकीकयण य गनणयम गनभायणभा सङ्गठठत वा
असङ्गठठत मुवाको अथयऩूणय सहबागगता फढाउँदस रगगनेछ य आगथयक तथा प्राक्रवगधक रूऩभा सम्बाव्म
ऩरयमोजना छनौट गनय मुवाको सभावेिी सहबागगता सुगनशश्चत गरयनेछ।
(३) मोजना छनौटको अन्तयक्रिमाभा फृहत मुवा बेराको आमोजना गयी मुवा क्रफ, मुवा सञ्जार
य स्थानीम तह मुवा ऩरयषद्का प्रगतगनगधको सहबागगताभा मुवाका सवारहरू ऩक्रहचान गने य मोजना
फनाउने व्मवस्था गभराइनेछ ।
(४) मोजनाको प्राथगभकीकयण गदाय मुवाका सफारसँग प्रत्मऺ सयोकाय या्ने क्रवषमराई सम्फोधन
हुने गयी आवश्मक व्मवस्था गभराइनेछ ।
(५) मोजना कामायन्वमनका रागग आन्तरयक श्रोतको ऩक्रहचान गयी उऩमोग गनय मुवाराई
ऩरयचारन गनय उशचत प्रफन्ध गरयनेछ ।
(६) मोजना कामायन्वमनका िभभा वातावयण सं यऺणका रागग सचेतनाभूरक कामयभा मुवाहरुराई
ऩरयचारन गरयनेछ ।
८. उऩबोिा सगभगतको गठनभा मुवाको सहबागगता् उऩबोिा सगभगत गठन गदाय तोक्रकए फभोशजभको
प्रगतितरे मुवाको प्रगतगनगधत्व सुगनशश्चत गरयनेछ ।
९. मुवाराई क्रविेष अवसय प्रदान गने् (१) मुवाराई सङ्गठठत य नेतत्ृ व क्रवकास गनय तथा स्वंमसेवाका
ऺेत्रको ऩक्रहचान गयी क्रवक्रवध ऺेत्रभा मोगदान गने गयी अवसय प्रदान गनय आवश्मक व्मवस्था गभराइनेछ।
(२) मोजना छनौट गदाय स्थानीम तह गबत्रका आगथयक, साभाशजक, सांस्कृगतक य ऩमायवयणीम
क्रवषमभा जनचेतना अगबवृक्रद्ध तथा सििीकयण गने कामयभा मुवाको बूगभकाराई प्राथगभकता ठदइनेछ।
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(३) क्रवऩद, कोगबड जस्ता प्राकृगतक क्रवऩदको सभमभा टे गरपोन, इन्टयनेट वा अन्म क्रवद्युगतम
भाध्मभको प्रमोग गयी सयोकायवाराफीच आवश्मक छरपर, अन्तयक्रिमा, फसठक आमोजना गयी आवश्मक
सहजीकयणका रागग मुवाको ऩरयचारन गरयनेछ ।
१०. वाक्रषक
य फजेट क्रवगनमोजनसम्फन्धी व्मवस्था् मुवा रशऺत कामयिभ कामायन्वमनका रागग छु ट्टाइएको
तोक्रकएका फजेट तथा तोक्रकएका कामयिभ अगनवामय रुऩभा सं चारन गने व्मवस्था गभराइनेछ ।
११. मोजना कामायन्वमनभा मुवा सहबागगता: (१) मोजना कामायन्वमनभा सावयजगनक सूचना सम्प्रेषकको
बूगभका गनवायह गने गयी मुवाराई भहत्वऩूण य साझेदायको रूऩभा सक्रिम सहबागी गयाईनेछ ।
(२) साझेदायीभा क्रवगबन्न क्रवषम तथा ऺेत्रगत कामयिभ सञ्चारनका रागग मुवाराई आह्वान
गरयनेछ।
(३) मुवासँगको साझेदायीभा सीऩ क्रवकास, उद्यभिीरता, सुिासन प्रवद्धयन, भ्रष्टाचाय गनमन्त्रण य
साभाशजक क्रवसङ्गगत क्रवरुद्धका अगबमान जस्ता कामयिभभा सहकामय गरयनेछ ।
(४) स्थानीम तहस्तयभा मुवा ऩरयषद्, मुवा सञ्जार य वडा क्रफराई मोजनाको प्रक्रिमाभा सं रग्न
गयाइने आवश्मक ऩृष्ठऩोषण गरईनेछ।
१२. अनुगभन तथा सुऩयीवेऺणभा मुवाको संरग्नता्

(१) मोजना कामायन्वमको कामयकुिरता एवं

ु ाइ य
प्रबावकारयताको अनुगभन गने एवं सावयजगनक जवापदे क्रहताको सुगनशिताको रागग सावयजगनक सुनव
साभाशजक ऩयीऺण जस्ता औजाय प्रमोग गने गयाउने कामयभा मुवाराई सं रग्न गयाइनेछ ।
(२) स्थानीम तहभा सञ्चागरत क्रवकास आमोजनाको अनुगभन तथा सुऩयीवेऺण कामयभा मुवाको क्रवषमगत
क्रवऻता बएको आधायभा सभन्वम सगभगतको गसपारयसभा सहबागगता सुगनशित गरयनेछ ।
(३) स्थानीम तहभा मुवाफाट सञ्चागरत आमोजनाको अनुगभन तथा सुऩयीवेऺणभा आवश्मकता अनुसाय
आमोजना कामायन्वमन हुने वडाको वडास्तयका अनुगभन सगभगतका प्रगतगनगधराई सहबागी गयाइनेछ ।
(४) मुवाका क्रवषमभा य मुवासँगको साझेदायीभा बएका कामयिभको गनमगभत अनुगभन, सुऩयीवेऺण य
भुल्माङ्कन मुवा सभन्वम सगभगतरे गयी कामयऩागरकाभा प्रगतवेदन ऩेि गनेछ ।
(५) स्थानीम तहका मोजना अनुगभन तथा सुऩयीवेऺणभा सं रग्न उत्कृष्ट मुवा तथा मुवा कामयिभराई
वाक्रषक
य रूऩभा ऩुयस्कृत गने व्मवस्था गभराइनेछ ।
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ऩरयच्छे द – ४
मुवा सभन्वम सगभगत सम्फन्धी व्मवस्था
१३. मुवा सभन्वम सगभगतको गठन: (१) मुवाको मोजना गनभायणभा सहबागगता य मुवासँग सम्फशन्धत
कामयिभको सभन्वमका रागग स्थानीम तहभा दे हामफभोशजभको सगभगत गठन गरयने छ ।
(क) सं मोजक, साभाशजक क्रवकास सगभगत

–सं मोजक

(ख) प्रभुख प्रिासकीम अगधकृत

– सदस्म

(ग) सं मोजक, आगथयक सगभगत वा गनजरे तोकेको सगभगतको भक्रहरा सदस्म

–सदस्म

(घ) उऩाध्मऺ, स्थानीम तह ऩरयषद्

– सदस्म

(ङ) क्रिमािीर मुवा, मुवा क्रफ, मुवा साभाशजक सङघसं स्था भध्मेफाट अध्मऺरे सभावेिी
आधायभा भनोगनत गये का दुई जना भक्रहरा सभेत छ जना
(च) िाखा प्रभुख, मुवा हेने स्थानीम तहको िाखा प्रभुख

– सदस्म
–सदस्म सशचव

(२) उऩदपा (१) भा बएको सगभगतको फसठकभा शजल्रा मुवा सगभगतका अध्मऺ, मुवाको ऺेत्रभा
क्रविेष मोगदान ऩुयमाएका व्मशिराई सभेत आवश्मकता अनुसाय आभन्त्रण गनय सक्रकनेछ ।
१४. भनोगनत सदस्मको मोग्मता: (१) दे हामको मोग्मता ऩुगेको मुवा व्मशि सभन्वम सगभगतभा
भनोनमनका रागग मोग्म हुनेछ्
(क) १६ दे शख ४० वषयसम्भ उभेय बएका ।
(ख) आधायबूत शिऺा ऩूया गये को ।
(ग)

मुवासँग

सम्फशन्धत

आगथयक, साभाशजक, सांस्कृगतक, याजनीगतक, स्वंमसेवा

वा

गनजरे

प्रगतगनगधत्व गने ऺेत्र कृक्रष, उद्यभ, खेरकुद जस्ता ऺेत्रभा कम्तीभा दुई वषयको कामय अनुबव
बएको ।
(घ) नसगतक ऩतन दे शखने कुनस पौजदायी अगबमोग नरागेको ।
(ङ) नसगतक ऩतन दे शखने कुनस पौजदायी अगबमोग रागेको व्मशि बए सो अगबमोगफाट सपाई
ऩाएको तीन वषय ऩूया बएको ।
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(च) सयकायी सम्ऩशत्त क्रहनागभना नगये को ।
१५. सगभगतका ऩदागधकायी तथा सदस्मको ऩदावगध: (१) सगभगतका भनोगनत सदस्मको ऩदावगध चाय
वषयको हुनेछ ।
(२) भनोगनत सदस्मको ऩदावगध एक कामयकारका थऩ गनय सक्रकनेछ ।
१६. भनोगनत सदस्मको ऩद रयि हुन:े (१) दे हामको अवस्थाभा सगभगतका भनोगनत सदस्मको ऩद रयि
बएको भागननेछ :
(क) ऩदफाट याजीनाभा ठदएभा ।
(ख) नसगतक ऩतन दे शखने कुनस पौजदायी अगबमोग प्रभाशणत बएभा ।
(ग) ऩदीम आचयण क्रवऩरयत काभ गये भा ।
(घ) भृत्मु बएभा ।
(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोशजभ ऩदफाट हटाउने कायफाही गनुय अशघ गनजराई सपाइ
ऩेि गने भौका ठदइनेछ ।
(३) सगभगतको कुनस ऩगन ऩद रयि बएभा फाँकी अवगधको रागग ऺेत्रगत प्रगतगनगधत्व कामभ याखी
गनमुशि गनय सक्रकनेछ ।
१७.

सगभगतको काभ, कतयव्म य अगधकाय: (१) सगभगतको काभ कतयव्म य अगधकाय अन्मथा उल्रे ख बए

अगतरयि दे हामफभोशजभ हुनेछ्
(क) स्थानीम तहभा यहेका मुवाको अगबरेखीकयण गने, क्रववयण अद्यावगधक गने तथा उनीहरूको
रुचीको ऺेत्र ऩक्रहचान सक्रहत मोग्म य सऺभ मुवाको छनौट गनय ऩागरकाराई सहमोग गने ।
(ख) मुवासम्फन्धी कामयिभ एवं आमोजना सञ्चारन गनय आवश्मक सभन्वम गने ।
(ग) वाक्रषक
य मोजना तजुभ
य ा प्रक्रिमाभा मुवाको सहबागगताका रागग सभन्वम गने ।
(घ) मोजनाचिभा मुवाको सहबागगता अगबवृक्रद्ध गनय वडा मुवा क्रफ, गाउँऩागरका स्तयीम मुवा
सञ्जार, ऩागरका मुवा ऩरयषद् य अन्म सयोकायवारासँग गनमगभत सभन्वम य सहकामय गने ।
(ङ) मुवाको प्रगतगनगधत्वको सभीऺाका साथस कामयिभहरूको अनुगभन तथा सुऩयीवेऺण गने।
(च) मुवारे सञ्चारन गये का आमोजना वा क्रिमाकराऩसम्फन्धी अगबरे खराई दुरुस्त या्ने ।
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(छ) मुवाका ऺेत्रभा काभ गने मुवा, सङघसं स्था, गनजीऺेत्र रगामत अन्म सगभगत तथा क्रवबागसँग
सभन्वम गयी मुवाका क्रवषमराई भूरप्रवाहीकयण गने ।
(ज) मुवाको ऺभता अगबवृक्रद्ध तथा स्वंमसेवाका ऺेत्रहरूको ऩक्रहचान गयी आवश्मक कामयिभका
रागग कामयऩागरकाराई गसपारयस गने ।
(झ) गफद्यारमस्तयभस मुवा क्रफ गठन य उनीहरूको सहबागगताराई अगबवृक्रद्ध गयी सवर मुवा य
सऺभ नागरयक फनाउन बूगभका गनवायह गने ।
(ञ) स्थानीम तहरे तोकेका मुवा सभन्वमसम्फन्धी अन्म कामय गने ।
(२)

उऩदपा (१) भा तोक्रकएको काभ कतयव्म य अगधकायका अगतरयि स्थानीम तहरे मुवा

ऩरयचारनको आवश्मकता दे खेभा मुवा सभन्वम सगभगतसँगको ऩयाभियभा कामयऩागरकाफाट गनणयम गयाई
थऩ शजम्भेवायी तोक्न फाधा ऩुयमाएको भागननेछसन ।
१८. सगभगतको फसठकसम्फन्धी व्मवस्था: (१) सगभगतको फसठक साभान्मतमा दुई भक्रहनाभा एक ऩटक फस्ने
छ, आवश्मकता अनुसाय थऩ फसठक फस्न सक्रकनेछ ।
(२) फसठकभा कशम्तभा एकाउन्न प्रगतित सदस्म उऩशस्थत बएभा गणऩुयक सं ्मा ऩुगक
े ो भागनने
छ । फहुभतको गनणयमराई फसठकको गनणयम भागननेछ ।
(३) फसठकको अध्मऺता सगभगतको सं मोजकरे गनेछ । सं मोजकको अनुऩशस्थगतभा उऩशस्थत भध्मे
जेष्ठ सदस्मरे फसठकको अध्मऺता गनेछ ।
(४) फसठकसम्फन्धी अन्म कामयक्रवगध सगभगत आपसरे गनधाययण गनय सक्नेछ ।
१९. सगभगतका ऩदागधकायी एवं सदस्मको आचायसं क्रहता सम्फन्धी व्मवस्था् मुवा सभन्वम सगभगतका
ऩदागधकायी तथा सदस्मरे सगभगतका गनणयम य काभ कायफाहीराई ऩायदिॉ य क्रवश्वागसरो फनाउन
सगभगतको आचायसं क्रहता फनाई रागू गनुऩ
य नेछ।

ऩरयच्छे द – ५
सभन्वम तथा सहकामय सम्फन्धी व्मवस्था
२०. स्थानीम मोजना प्रक्रिमाभा मुवा सहबागगता: (१) दे हाम फभोशजभका व्मशि तथा सं स्थाराई स्थानीम
मोजना प्रक्रिमाभा मुवा सहबागगतासम्फन्धी सयोकायवाराको रूऩभा ऩक्रहचान गरयनेछ्
(क) स्थानीम तहको शिऺा, मुवा य खेरकुद िाखा,
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(ख) स्थानीम स्तयका क्रवगबन्न याजनीगतक दर य बातृ सङगठन,
(ग) स्थानीम स्तयभा काभ गने क्रवगबन्न याक्रष्डम य अन्तयायक्रष्डम गसयसयकायी सं स्था तथा क्रवकास
साझेदाय,
(घ) सञ्चाय भाध्मभ,
(ङ) क्रवगबन्न ऩेिा व्मवसामभा सं रग्न मुवा उद्यभी, अनुसन्धानकताय, क्रवद्वत वगय,
(च) स्थानीम व्मवस्थाऩन सगभगत, क्रवद्यारम व्मवस्थाऩन सगभगत, फजाय व्मवस्थाऩन सगभगत, पोहोय
व्मवस्थाऩन सगभगत, वातावयण, टोर क्रवकास सं स्था/सगभगत, उऩबोिा सगभगत, भक्रहरा/आभा सभूह,
सहकायी य धागभयक सभुदाम जस्ता क्रवगबन्न क्रवषमगत सभूह,
(छ) मुवा सभूह ।
२१. स्थानीम मोजना प्रक्रिमाभा मुवा सहबागगतासम्फन्धी सयोकायवाराको बूगभका:
(१) स्थानीम तहको बूगभका
(क) स्थानीम तहको नीगत गनभायण प्रक्रिमाभा मुवाको अथयऩूण य सहबागगता सुगनशित गने ।
(ख) स्थानीम तहस्तयभा मुवा ऩरयषद्, स्थानीम तह स्तयीम मुवा सञ्जार गठन गने य प्रत्मेक
वडाभा वडा मुवा क्रफ गठन गयी मुवाका रागग नेतत्ृ व क्रवकास य स्वंम सेवाका अवसय सृजना
गने ।
(ग) शिऺा, मुवा य खेरकुद िाखारे क्रवबागका कामयसँग सभाक्रहत गदै थऩ कामयिभका रागग
प्रत्मेक आगथयक वषयभा आन्तरयक, फाह्य य सितय फजेटका रागग ऩहरकदभी गरने।
(घ) मोजना प्रक्रिमाभा मुवाको सहबागगता, सहकामय य नेतत्ृ व क्रवकास गने ।
ँ
(ङ) नभुना मुवाभसत्री ऩागरकाका रूऩभा स्थाक्रऩत हुन आवश्मता अनुसाय याक्रष्डम मुवा ऩरयषद्सग
सभन्वम गने ।
(२) क्रवकास साझेदायहरुको बूगभका
ु
(क) अन्तयायक्रष्डम गसयसयकायी ऺेत्र, अन्तयदे िीम गनकाम, सं मि
याष्डसङघ जस्ता क्रवकास साझेदायरे
मुवाको नेतत्ृ व क्रवकास हुने कामयिभभा रगानी गने ।
(ख) कामयऩागरकासँगको सभन्वम य सहकामयभा कामयिभ तम गने ।
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(ग) कामयऩागरकारे प्राथगभकीकयण गये का मुवाका ऺेत्रका कामयिभराई आधाय फनाई कामयिभ
सं चारन कामयमोजना फनाउने।
(३) गनजी ऺेत्रको बूगभका
(क) गनजी ऺेत्ररे साभाशजक उत्तयदाक्रमत्व अन्तगयत मुवा रशऺत कामयिभ सञ्चारन गने ।
(ख) गनजी ऺेत्रको नेतत्ृ वभा हुने कामयिभभा मुवाको सहमोग गरने य मुवावगयराई उत्प्रेरयत गने ।
(४) साभाशजक सङघ सं स्थाहरुको बूगभका
(क) साभाशजक सङघसं स्थाका सञ्जारभा मुवाको नेतत्ृ व य भुद्दाराई प्राथगभकता ठदने ।
(ख) मुवाभा सदाचाय प्रवद्धयन गने, नेतत्ृ व क्रवकास गने खारका कामयिभ तम गने ।
(ग) मुवाको नेतत्ृ व क्रवकासका रागग उनीहयको गसऩ तथा ऺभता अगबवृक्रद्ध हुने कामयिभ रागू
गने।
(घ) स्थानीम तहसँगको सभन्वमभा मुवा रशऺत कामयिभ कामायन्वमन गने ।
(५) सञ्चाय ऺेत्रको बूगभका
(क) मुवाको सहबागगताका क्रवषमभा सञ्चाय भाध्मभभा प्राथगभकताका साथ उठाउने ।
(ख) मुवारे गये का सकायात्भक कामयको प्रसाय प्रसाय गने ।
(ग) मुवाराई नसगतक शिऺा हुने खारका कामयिभको प्रकािन तथा प्रसायणभा जोड ठदने ।
(घ) मुवाको नेतत्ृ वभा बएका सपरताराई प्राथगभकता ठदने ।
२२. सभन्वम य सहकामय: (१) मुवाको सहबागगता अगबवृक्रद्धका रागग सं घस्तयभा मुवा तथा खेरकुद
भन्त्रारम, याक्रष्डम मोजना आमोग य क्रवगबन्न क्रवषमगत भन्त्रारम, याक्रष्डम मुवा ऩरयषद् य भातहतका सगभगत,
प्रदे ि सयकाय मुवा भागभरा भन्त्रारम, प्रदे ि नीगत तथा मोजना आमोग य अन्म क्रवषमगत भन्त्रारमफाट
हुने मुवासम्फन्धी सङघ तथा प्रदे िका नीगत तथा कामयिभ य फजेटका रागग उशचत सभन्वम य सहकामय
गरयनेछ ।
(२) मोजना गनभायण प्रक्रिमाभा मुवा सहबागगता सुगनशश्चत गनय स्थानीम तहफाट मुवाको क्रवकासका
रागग गरयएका प्रमासभा साझेदायी फढाई स्थानीम तहभा मुवा सं मन्त्रको क्रवकास गरयनेछ।
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(३) मुवाको सभग्र क्रवकास गयी नेतत्ृ व स्थाक्रऩत गनय य स्वंमसेवाका अवसय सृजना गनय क्रवगबन्न
मुवा सङ्घ सङ्गठन, याक्रष्डम तथा अन्तयायक्रष्डम गसयसयकायी सं स्था, सहकायी, गनजी ऺेत्र य क्रवकास
साझेदायफाट साझारूऩभा क्रवगबन्न कामयिभ सञ्चारन गरयनेछ ।
(४) मुवा क्रवकासभा कामययत सङ्घ सं स्था, सञ्जार, मुवा क्रफ, ये डिस, स्काउट, गनजी ऺेत्रका
मुवा, उद्यभी सं स्थाको साझेदायीभा सहकामय गयी मो कामयक्रवगध कामायन्वमन गनय क्रविेष कामयिभ सञ्चारन
गरयनेछ।

ऩरयच्छे द – ६
क्रवक्रवध
२३. सहमोग गनुऩय ने् मस कामयक्रवगध फभोशजभ मुवा सहबागगता फढाउनको रागग आवश्मक सहमोग गनुय
सम्फगधत सफसको कतयव्म हुनेछ ।
२४. व्मा्मा गने अगधकाय् मस कामयक्रवगधभा बएका कुनस ऩगन व्मवस्था अस्ऩष्ट बएभा सोको अशन्तभ
व्मा्मा कामयऩागरकारे गनेछ ।
२५. फाधा अड्काउ पुकाउन सक्ने् मो कामयक्रवगध कामायन्वमनको िभभा कुनस फाधा अड्चन आएभा
स्थानीम तहको कामयऩागरकारे त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ ।
२६. संिोधन गनय सक्ने् कामयऩागरकारे आवश्मकता अनुसाय कामयक्रवगधभा सं िोधन गनय सक्नेछ ।
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ु ी – १
अनुसच
( दपा ३ को उऩदपा १ सँग सम्फशन्धत )
मुवाको तथ्माङ्क अगबरेखीकयण य अद्यावगधक गने पायाभको ढाँचा
ऩरयचमात्भक खण्ड
नाभ थय्
स्थानीम तहको नाभ:

वडा न.:

घयभुरीको ऩूया नाभ :

जातजागत:

ऩरयवाय सं ्मा :

भक्रहरा्

ऩुरुष :

अन्म:

अऩाङ्गता बए अऩाङ्गताको क्रकगसभ:
व्मशिगत खण्ड
१६ दे शख ४० वषयको उभेय सभूहका रागग
१) उभेय्

२) गरङ्ग: भ÷ऩु÷ अ

३) वसवाक्रहक अवस्था : क्रववाक्रहत÷ अक्रववाक्रहत÷ एकर

४) अऩाङ्गताको अवस्था:

५) िसशऺक अवस्था:

६) ऩेिा व्मवसाम्

७) आफद्धता :
िसशऺक अवस्था
िसशऺक सं स्थाभा ऩढ्न रे्न गएको󠄀 󠄀

कक्रहल्मस क्रवद्यारम÷क्रवश्वक्रवद्यारम नगएको

हार ऩढ्न रे्न गइयहे को क्रवद्यारम÷क्रवश्वक्रवद्यारम :
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󠄀

िसशऺक स्तय
क) साऺयता÷अनौऩचारयक शिऺा
प्रवीणता तह 󠄀
च) क्रवद्यावारयगध

ख) भाध्मगभक तह ÷आधायब ुत शिऺा

󠄀

घ) स्नातक तह 󠄀

ग)

ङ) स्नातकोत्तय तह 󠄀

󠄀

अध्ममन गये को ऺेत्र
भानक्रवकी तथा साभाशजक शिऺा 󠄀 󠄀
शिऺा

󠄀

व्मवस्थाऩन 󠄀
क्रवऻान तथा प्रक्रवगध 󠄀

�

स्वास्थ्म÷शचक्रकत्सािास्त्र
कानुन
वन

इशन्जगनमरयङ󠄀 󠄀
कृक्रष 󠄀

󠄀

ऩिुक्रवऻान÷ऩिुशचक्रकत्सा य भत्स्मऩारन 󠄀

󠄀

कम््मुटय÷सूचना क्रवऻान 󠄀

अन्म 󠄀

थाहा छस न 󠄀

ऩेिा ÷व्मवसाम
घये र ु

󠄀

उद्योग 󠄀

व्माऩाय 󠄀

कृक्रष 󠄀

वसदेशिक योजगाय 󠄀

अधययोजगाय 󠄀

ऩूणय फेयोजगाय 󠄀

सीऩ÷तागरभ्

सीऩ वा तागरभ प्राप्त गनकाम्

भागसक आम्दानी्

वाक्रषक
य आम्दानी्

सम्ऩशत्तको क्रववयण्

14

ऩूणय योजगाय

सेवा

󠄀

अऩाङ्गताको अवस्था
(१) अऩाङ्गता

बएको

(२)

अऩाङ्गता

नबएको󠄀

अऩाङ्गता बएको बए अऩाङ्गताको क्रकगसभ
क) िायीरयक अऩाङ्गता

ख) फक्रहया

घ) ऩूणय दृक्रष्टगफक्रहन 󠄀

ङ) न्मून दृक्रष्टमुि

छ) श्रवण दृक्रष्टगफक्रहन 󠄀

च) स्वय तथा फोराइसम्फन्धी 󠄀

ज) अनुवंिीम यिश्राव (हे भोपेगरमा) 󠄀

झ) अक्रटजभ 󠄀
ट) भनोसाभाशजक अऩाङ्गता

ग) सुस्तश्रवण 󠄀

ञ) फौक्रद्धक अऩाङ्गता
󠄀

ठ) फहुअऩाङ्गता

क्रवऻताको ऺेत्र :
रुशचको ऺेत्र :
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󠄀

󠄀

ु ी – २
अनुसच
ँ सम्फशन्धत )
(दपा ३ को उऩदपा ३ सग
इच्छु क मुवाराई क्रवऻता वा अनुबवको प्राथगभकताका आधायभा रुशचअनुरूऩ संरग्न हुने पायाभको ढाँचा

हारसारस शखचेको ऩासऩोटय
साइजको पोटो

श्री................................
..............ऩागरकाको कामायरम
गभगत्........................

क्रवषम् स्वंमसेवकका रूऩभा सहबागी हुन ऩाऊँ ।
भहोदम,
भ क्रवगत .... वषयदेशख ................... क्रवषमभा काभ गदै आइयहे को छु । मस ……गाउँ/नगयऩागरकाभा
सोही फभोशजभका मोजना य कामयिभको सुरुवात गरयएकारे भेयो िसशऺक मोग्मता, कामयअनुबवका
आधायभा

........................... कामयका रागग स्वमभसेवा गनय इच्छु क यहे कारे मो गनवेदन ऩेि गये को

छु ।
१. नाभ थय्
२. ठे गाना :
(क) स्थामी ठे गाना, ………गाउँ/नगयऩागरका ................................. वडा नं.: ......... टोर ........
(ख) अस्थामी ठे गाना, …….गाउँ/नगयऩागरका ...................... वडा न.: ........ टोर ....................
सम्ऩकय नम्वय ........................

इभेर ...........................................................

३. गरङ्ग ..............................
४. जन्भ गभगत (क्रविभ सम्वत): ..............................
५. उभेय :
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६. वसवाक्रहक शस्थगत : क्रववाक्रहत/अक्रववाक्रहत :
७. क्रववाक्रहत बए ऩगत ÷ऩत्नीको नाभ :
८. धभय :
९. नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको नम्फय, जायी बएको गभगत य शजल्रा :
१०. फाफुको नाभ :
११. आभाको नाभ :
१२. िसशऺक मोग्मता :
१३. अऩाङ्गता बएभा सोको क्रववयण :
१४. सेवा गनय चाहे को ऺेत्र क्रवऻता य रुशचको क्रवषम :
१५. सेवा गनय चाहे को सभमावगध :
सम्फशन्धत क्रवषमभा कुनस तागरभ गरएको बए : १.
२.
३.
सेवा गनय चाहे को क्रवषमको अनुबव बएभा
...............दे शख ......................सम्भ ...........................ऩद.........................कामायरम ।
...............दे शख ......................सम्भ ...........................ऩद.........................कामायरम ।
...............दे शख ......................सम्भ ...........................ऩद.........................कामायरम ।
(मो गनवेदनसँगस नागरयकताको प्रगतगरऩी, िसशऺक प्रभाणऩत्रको प्रगतगरऩी य तागरभ गरएको बए सोको
प्रभाणऩत्रको प्रगतगरऩी य अनुबवको प्रभाणऩत्र सभेत ऩेि गनुऩ
य नेछ ।)
आवेदकको नाभ, थय :
दस्तखत :
गभगत :
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अनुसूची – ३
ँ सम्फशन्धत)
(दपा ९ को उऩदपा १ य दपा १७ को उऩदपा १ को (ज) सग

मुवाको नेतत्ृ व क्रवकास य स्वंमसेवाका ऺेत्र
१. नेतत्ृ व क्रवकासका ऺेत्र
(१) मुवाको ऺभता क्रवकास
मो कामयक्रवगधरे सावयजगनक नीगत गनभायण, मोजना गनभायण, गनणयम प्रक्रिमा, कामायन्वमन य अनुगभनभा मुवा
सहबागगता फढाउने य मुवाको नेतत्ृ वभा साभाशजक, आगथयक रूऩान्तयण य वातावयणीम सभस्मा सभाधान
गयी याष्ड गनभायणभा मुवा स्वंमसेवाराईय आभ सं स्कृगतका रूऩभा क्रवकास गनय य मुवाराई मोजना गनभायण
प्रक्रिमाको नेतत्ृ वभा ऩुयमाउन गनम्न ऺेत्रभा मुवाको ऺभता क्रवकास गनय आवश्मक छ ।
(क) मुवा नेतत्ृ व क्रवकासका रागग मुवाको रुची, ऻान, गसऩ य धायणाको आधायभा याष्डगनभायणभा सं रग्न
हुन उत्प्रेयणा जगाई काभ गने अवसय सृजना गने ।
(ख) मुवा क्रवकास तथा तागरभ, आऩसी छरपर, गोष्ठी, अध्ममन, अनुसन्धान, नेतत्ृ व तागरभ य ऺभता
अगबवृक्रद्ध, सांस्कृगतक आदान-प्रदान य सहकामयको सं स्कृगत फनाउन स्थानीम तहभा मुवा क्रवकास
स्रोत केन्र गनभायण गने ।
(ग) मुवा, नागरयक सङ्घ सं स्था, सञ्जार, उद्यभिीर मुवा, रगामत क्रविेष प्राथगभकता सभूहका क्रवगबन्न
प्रगतबावान मुवा छनौट गयी नेतत्ृ व क्रवकासका रागग क्रवशिक्रष्टकृत तागरभ सञ्चारन गने ।
(घ) मुवा नेतत्ृ व प्रगतष्ठान स्थाऩना गयी गनमगभतरूऩभा मुवाको नेतत्ृ व गने जनिशि तमाय गने।
(ङ) मुवाको नेतत्ृ व क्रवकास य ऺभता अगबवृक्रद्धका रागग प्रादे शिक, सं घीम, अन्तयदे िीम, दशऺण एशिमारी
य अन्तयायक्रष्डम तागरभ, गोष्ठी तथा मुवा रशऺत कामयिभ य शिक्रवयभा मुवाराईय सहबागी गयाउने
।
(च) मुवा प्रगतबाको खोजी गयी प्रोत्साहन गने तथा गनजको क्रवकास गनय भद्दत ऩुयमाउने ।
(२) नवप्रवतयन, सीऩ क्रवकास य उद्यभिीरता प्रवद्धयन
(क) मुवाका नवीनतभ क्रवचायराई सं करन य भूल्माङ्कन गयी उत्कृष्ट क्रवचायराई इन्क्मुवेट गने ।
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(ख) मुवाराईय सहकायी जस्ता क्रवगबन्न साभाशजक आगथयक सभूहभा आफद्ध गयाई उत्ऩादनका ऺेत्रभा
सरयक गयाउने य अगुवा उद्यभी मुवा उत्ऩादन गने ।
(ग) मुवाको गसऩराई योजगायी य फजायसँग जोड्ने । उद्यभिीरता प्रवद्धयनभा बइयहे का कामयिभभा
सयकायी आगथयक सहामता, प्रक्रवगधको उऩरब्धता य सहुगरमतऩूण य कजाय सहमोग जस्ता क्रवषमभा
क्रवत्तीम सं स्था य मुवा फीचभा सहजीकयण गने ।
(घ) मुवा सूचना केन्रको ऺभता अगबवृक्रद्ध गयी सोभापयत मुवा योजगाय कामयिभराई सभन्वमात्भक
तरयकारे वडातहसम्भ क्रवस्ताय गने ।
(ङ) क्रवदे िभा यहेका प्रगतबावान मुवाको गसऩ, ऺभता य प्रगतबाराईय प्रोत्साहन य सम्भान गदै स्वदे िको
क्रहतभा सदुऩमोग गने ।
(३) मुवा क्रफ य सञ्जार गठन तथा ऩरयचारन
(क) छरयएय यहे का मुवाराई सङ्गठठत गने । प्रत्मेक वडाभा वडास्तयीम मुवा क्रफ गठन गने य
सफस ऺेत्रका मुवा य वडा मुवा क्रफफाट प्रगतगनगधत्व हुने गयी मुवा सञ्जार गनभायण गयी मुवा
सं स्था तथा सञ्जारसँग सहकामय गने ।
(ख) फढ्दो सहयीकयण य अव्मवशस्थत फसोफासराईय व्मवस्थाऩन गनय य सफस प्रकायका जोशखभफाट
सुयशऺत यहन मुवा सभूहराईय जागरुक गयाउने ।
(ग) मुवा गनयऺयता उन्भूरन, वातावयण सं यऺण, ग्राभीण स्वास्थ्म स्वं मसेवा, गसऩ क्रवकास य
उद्यभिीरताका रागग मुवा सञ्जारराईय सहमोग उऩरब्ध गयाई ऩरयचारन गने ।
(घ) सावयजगनक सेवा प्रवाह, नीगतगनभायण, क्रवकास व्मवस्थाऩन, साभाशजक, आगथयक रूऩान्तयणभा मुवा
सहबागगता सुगनशित गयी भहत्वऩूण य शजम्भेवायी प्रदान गने ।
(ङ) प्रादे शिक, याक्रष्डम, अन्तयायक्रष्डम सेवा य अवसयभा मुवाको सहबागगता सुगनशित गने ।
(च) भक्रहरा, दगरत, भधेिी, भुशस्रभ, अऩाङ्ग, आठदवासी जनजागत, क्रऩछगडएको ऺेत्रका, अल्ऩसङ््मक,
रस क्रङ्गक तथा मौगनक अल्ऩसङ््मक मुवाको सभावेशिता भहत्वऩूण य स्थानभा सुगनशित बए नबएको
थाहा ऩाउन सभावेिीता ऩयीऺण कामयिभ सञ्चारन गने ।
(४) मुवा हक अगधकायको सुगनशश्चतता (क) साभाशजक य नागरयक अगधकाय य दाक्रमत्वसम्फन्धी चेतना
अगबवृक्रद्ध गनय मुवा रशऺत कामयिभ सञ्चारन गने ।
19

(ख) क्रवद्यारम, क्रवश्वक्रवद्यारम य मुवा क्रफभापयत मुवा नेतत्ृ व, मुवाको नीगत गनभायण तहभा नेतत्ृ वको
भहत्व, मुवा सभावेिी अगधकाय, मौन तथा प्रजनन स्वास्थ्म अगधकाय, गुणस्तयीम शिऺा तथा
योजगायको अगधकाय, मुवाको बूगभका तथा प्राकृगतक स्रोत साधनभागथको अगधकाय, मुवाको खाद्य
अगधकाय, मुवाको आगथयक, याजनीगतक, साभाशजक तथा सांस्कृगतक अगधकाय तथा वातावयणीम
अगधकायका गफषमभा सचेतना कामयिभहरू सञ्चारन गने ।
(ग) शजम्भेवाय मुवा नागरयक तमाय गयी रोकतन्त्र, भानवअगधकाय य सुिासन प्रवद्धयन गनय मुवाको
सभाज, ऩरयवाय, वातावयण य सभग्र याष्डप्रगतको दाक्रमत्वसँग सम्फशन्धत उत्प्रेयणाभूरक कामयिभ
सञ्चारन गने ।
(५) मुवा सहकामय
(क) भानव अगधकाय, रोकतन्त्र, सुिासन, वातावयण सं यऺण, मुवा क्रवकास य अगधकायका रागग
अन्तयायक्रष्डम सङ्घ सं स्था, गसयआवासीम नेऩारी मुवा, दातृगनकाम तथा क्रवगबन्न प्रदे ि तथा दे िका
मुवागफच सहकामय फढाउने ।अन्म स्थानीम तहसँग मुवा बगगनी य गभते यी कामयिभ सञ्चारन गने
।
(ख) साभाशजक सांस्कृगतक सशम्भरनका रागग क्रवक्रवध जागत, धभय, सम्प्रदाम, गरङ्ग, ऺेत्रका मुवाफीच
सह-अशस्तत्व, सहकामय य सद्बाव क्रवकास गनय अन्तय सांस्कृगतक मुवा सम्भेरन, भहोत्सव गने ।
(ग) ऩुयानो ऩुस्ताको अनुबव य नमाँ ऩुस्ताको उजायको सगभश्रण गयी दुवस ऩुस्ताफीचभा सहकामय
(Inter-generational partnership) गयी

सभृक्रद्धका

रागग

ऩुस्तान्तयण, सकयात्भक

अनुबवको

हस्तान्तयण य रूऩान्तयण कामयिभ सञ्चारन गने।
(६) आभसञ्चाय य मुवा
(क) स्थानीम, प्रादे शिक, याक्रष्डम, अन्तयायक्रष्डम ऻान, अवसय तथा प्रक्रवगधका क्रवषमभा मुवाराईय सुसूशचत
गयाउन एवं साभाशजक, क्रवकृगत य क्रवसं गगत, क्रहंसा, अऩयाध, फेचगफखन तथा दुव्मयसनका क्रवषमभा
मुवाराईय सचेत गयाउन ये गडमो तथा टे गरगबजन कामयिभ सञ्चारन गने, फुरेक्रटन, खफयऩगत्रका
प्रकािन गने ।
(ख) सूचना सम्प्रेषणका रागग मुवाको नेतत्ृ वभा स्थानीम सूचना केन्रफाट से वा प्रवाह गनुक
य ा साथस छु ट्टस
अनराइन खफयऩगत्रका, वेफसाइ सञ्चारन गने ।
(७) साभाशजक सभावेशिता
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(क) स्थानीम तहरे सं चारन गने कामयिभभा अऩाङ्गता बएका मुवा, जोशखभभा यहेका मुवा, द्वन्द्व
प्रबाक्रवत मुवा, अल्ऩसं ्मक य सीभान्तकृत मुवा, दगरत भुशस्रभ सभुदाम य क्रऩछगडएको ऺेत्रका मुवा
जस्ता रशऺत सभूहका मुवाको सहबागगता सुगनशित गने ।
(ख) मुवागबत्रको साभाशजक सभावेशिता अगबवृक्रद्धका रागग स्थानीम बाषाभा सूचना प्रकािन, ब्रे रगरऩी,
दोबाषेको व्मवस्था, अऩाङ्गभसत्री साभाशजक सं यचना, रस क्रङ्गक सं वेदनिीर बाषा य सं यचनाको व्मवस्था
गने।
(ग) प्राथगभकता य क्रविेष प्राथगभकताभा यहे का मुवाको सििीकयण य अगबभुखीकयण, आवश्मकता
अनुसायको गसऩभूरक य व्मावसाक्रमक शिऺा, स्वास्थ उऩचाय सेवा य योजगायी रगामतका क्रवषमभा
क्रविेष ध्मान ठदने ।
२. मुवा स्वंमसेवाका ऺेत्र
(१) भानवीम कामयभा मुवा स्वंमसेवा
(क) िसशऺक फेयोजगाय मुवाराई रशऺत गयी क्रवगबन्न ऺेत्रभा स्वंमसेवक ऩरयचारन गने य मसराईय
वृक्रद्ध गदै रस जाने । मस्ता स्वंमसेवक, शिऺा, साभाशजक चेतना, ग्राभीण स्वास्थ्म, वातावयण, सूचना
केन्र, कृक्रष तथा सेवा ऺेत्रहरूभा ऩरयचारन गने ।
(ख) यिदान, सयसपाइ जस्ता स्वमभसेवी कामयिभहरू आमोजना गने । मस्ता कामयिभ मुवा
क्रफहरू भापयत अशघ फढाउने ।
(ग) नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, सिस्त्र प्रहयी फर, याक्रष्डम स्वमभसेवा दर, नेऩार स्काउट, नेऩार ये डिस
सोसाइटी, क्रवद्याथॉ, याजनीगतक सङ्गठन, क्रफ तथा मुवा सङ्घ जस्ता सं घ सं स्थाको सभन्वमभा
आऩतकारीन स्वंमसेवा प्रशिऺण ठदने तथा ऩरयचमऩत्र प्रदान गयी सभाजसे वाका क्रवगबन्न ऺेत्र जस्तस
बूकम्ऩ य प्राकृगतक क्रवऩशत्त, भहाभायी, दुघट
य ना, खाद्य सं कट य बोकभयी, डढे रो, द्वन्द्व तथा फाढीऩक्रहयो
जस्ता क्रवऩत्तहरूभा ऩरयचारन गने ।
(२) वन तथा वातावयण संयऺण य ऩमयटन प्रवद्धयनभा मुवा संरग्नता
(क) मुथ ग्रीन क्रफ गनभायण गयी वातावयण सचे तना य सं यऺण, सयसपाइ, वृऺायोऩण रगामतका
कामयिभ सञ्चारन गने ।
(ख) हस गसमत गफग्रेका वन, उऩमोगक्रहन खारी जग्गा यहे को वन ऺेत्र, सडक, फाटो य खोराका क्रकनाय,
क्रवद्यारम य सावयजगनक स्थरभा वृऺायोऩण तथा वन सं यऺणभा मुवा ऩरयचारन गने ।
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(ग) ऩमयटन क्रवकासका रागग होभस्टे , नमाँ ऩदमात्रा गन्तव्म य साहगसक ऩमयटनको सम्बावनाको खोजी,
सांस्कृगतक सम्ऩदा सं यऺण, नमाँ ऩमयटकीम स्थरको प्रवद्धयन गनय मुवाको नेतत्ृ व य सहबागगताभा
क्रवगबन्न भहोत्सव य कामयिभ आमोजना गने ।
(३) स्वंमसेवाराई क्रवकासको आधायिीराको रूऩभा स्थाक्रऩत गने
(क) स्वंमसेवा गये का मुवाराईय योजगायीका अवसय, गनवायह बत्ता, ऩदोन्नगत य अन्म सेवाका रागग
सकायात्भक भूल्माङ्कन गने । मुवा स्वंमसे वक सभूह गठन गयी क्रवऩत तथा आऩतकारीन
अवस्थाभा ऩरयचारन गनय मुवा स्वंमसेवक तमाय गने । स्वंमसेवाको अनुबव बएका मुवाराई
क्रविेष प्राथगभकताभा या्ने ।
(ख) प्रत्मेक वषय गडसेम्फय ऩाँच भा भनाइने अन्तयायक्रष्डम स्वंमसेवक ठदवसका अवसयभा क्रवगबन्न
ऺेत्रभा स्वंमसेवा गनेहरू भध्मेफाट पयक क्रवधाका कम्तीभा ऩाँच जना स्वंमसेवकराईय प्रत्मेक वषय
सम्भान गने ।

३. साभाशजक क्रवकृगत क्रवसङ्गगत क्रवरुद्ध मुवा अगबमान
(१) क्रवद्यभान भक्रहरा क्रहंसा, जातीम क्रवबेद तथा छु वाछूत, फोक्सी, छाउऩडी, दाइजो प्रथा, फार क्रववाह,
फहुक्रववाह जस्ता साभाशजक क्रवकृगत क्रवसङ्गगत क्रवरुद्ध अगबमान सञ्चारन गनय स्थानीम मुवा क्रफ,
मुवा सञ्जार तथा मुवा सशम्भगरत गनजी ऺेत्रराईय उत्प्रेरयत य प्रोत्साक्रहत गने ।
(२) रागूऩदाथय दुव्मयसनी, कुरत, एचआईबी सं िभण, आप्रवासन, भनोसाभाशजक सभस्मा रगामतका
क्रवषमभा अगुवा बई सचेतना कामयिभ सञ्चारन गने ।
(३) साइफय िाइभ तथा आधुगनक प्रक्रवगधको दुरुऩमोगसम्फन्धी सचेतना अगबमान सञ्चारन गने ।
(४) भक्रहरा क्रहंसा, भानव फेचगफखन, रागुऩदाथय ओसाय ऩसाय तथा क्रवगबन्न साभाशजक क्रवकृगत गनमन्त्रण
गनय प्रहयी तथा मुवाको साभुदाक्रमक प्रहयी सेर स्थाऩना गयी ऩरयचारन गने ।
(५) छोयी-फुहायी फचाऔ,ँ ऩढाऔ,ँ फागरका शिऺा, फागरका गफभा जस्ता अगबमानभूरक कामयिभ मुवाको
नेतत्ृ वभा सञ्चारन गने ।
(६) मुवा नेतत्ृ वका क्रवषमराई क्रवद्यारमका ऩाठ्यिभभा सभेत सभावेि गने । गफद्यारमस्तयभा
फारक्रफ गठन य उनीहरूको सहबागगताराई अगबवृक्रद्ध गयी सवर मुवा य सऺभ नागरयक
फनाउन बूगभका गनवायह गने ।
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