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नगर युवा पररषद् काययववधध, २०७६ 

प्रमािीकरि र प्रकाशन लमति      २०७६।०६।१२ 

प्रस्िावनााः 

युवाको हक हहिको संरक्षि, सम्बधयन र सशक्िीकरिका साथ ैलशक्षा,  सीप, उद्यमशीििा र रोजगारीिाई 
प्रबधयन गरै्द स्थानीय स्रोि र साधनको अधधकिम उपयोगबाट समुन्नि नगरपालिका तनमायिका िाधग 
युवासम्बन्धी नीति तनमायिरे्दणि कायायन्वयन िहसम्म युवाहरुको साथयक सहभाधगिा बदृ्धध गरी ववकासमा 
मूिप्रवाहीकरि गनय वाञ्छनीय भएकोिे, 

        नमोबुद्ध नगरपालिकाको प्रशासकीय काययववधध तनयलमि गने ऐन, २०७४ को र्दफा ४ िे हर्दएको 
अधधकार प्रयोग गरी नगर काययपालिकाि ेयो तनयमाविी बनाएको छ । 

पररच्छेर्द–१ 

प्रारम्म्भक 

१.  संक्षक्षप्ि नाम र प्रारम्भ : 

(१) यस तनयमाविीको नाम “नगर युवा पररषद् तनयमाविी, २०७६” रहेको छ । 

(२) यो तनयमाविी नगर काययपालिकाको बैठकिे पास गरे पश्चाि प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभाषा :  ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस तनयमाविीमा,– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाि ेपररषद्को अध्यक्ष सम्झनुपछय । 

(ि) “उपाध्यक्ष” भन्नाि ेपररषद्को उपाध्यक्ष सम्झनुपछय । 

(ग) “िोककएको” वा “िोककए बमोम्जम” भन्नाि ेयस तनयमाविी अन्िगयि बनेको तनयममा िोककएको वा 
िोककएबमोम्जम सम्झनुपछय । 

(घ) “पररषद्” भन्नाि ेतनयम ५ बमोम्जम स्थापना भएको नगर युवा पररषद् सम्झनुपछय । 

(ङ) “युवा” भन्नाि ेराम्रिय युवा पररषद् ऐनि ेपररभावषि गरे बमोम्जमका व्यम्क्ि सम्झनुपछय । 

(च) “ववशेष समुर्दायको युवा” भन्नाि ेद्वन्द्व पीडिि, जोणिममा परेका, र्दलिि, जनजाति, वपछडिएका िथा 
गररबीको रेिामुतन रहेका, अपाङ्गिा भएका वा सीमान्िकृि अल्पसङ््यक समुर्दायका युवा सम्झनुपछय । 

(छ) “सर्दस्य” भन्नाि े सलमतिको सर्दस्य सम्झनु पछय र सो शब्र्दि े सलमतिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र 
सर्दस्यसधचव समेििाई जनाउँछ । 

(ज) “नगर” “पालिका” वा “काययपालिका”भन्नाि ेनमोबुद्ध नगरपालिका िथा काययपालिकािाई जनाउँछ । 
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 (झ) “क्िब“ भन्नािे टोि र विामा गठन हुने युवाको क्िबिाई जनाउँछ । 

पररच्छेर्द –२ 

पररषद्को स्थापना 

३.  पररषद्को स्थापना : (१) प्रस्िावनामा उल्िेि भएबमोम्जमको काम समेिका िाधग नगर युवा पररषद् 
स्थापना गररएको छ । 

(२)  नगर युवा पररषद्को मु्य कायायिय नगरपालिकामा रहनेछ । 

(३) पररषद्िे नगरपालिका सँगको समन्वयमा नगरको अन्य स्थानमा पतन आफ्नो प्रमुि वा सम्पकय  कायायिय 
िोल्न सक्नेछ । 

४.  पररषद् स्वशालसि र संगहठि संस्था हुने : (१) पररषद् अववम्च्छन्न उत्तराधधकारवािा एक स्वशालसि 
र संगहठि संस्था हुनेछ । 

(२)  पररषद्को सबै काम कारबाहीको तनलमत्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । 

(३)  पररषद्ि ेव्यम्क्ि सरह चि अचि सम्पवत्त प्राप्ि गनय, उपभोग गनय , बचे वविन गनय वा अन्य ककलसमि े
व्यवस्था गनय सक्नेछ । िर पररषद्िे अचि सम्पवत्त बेच वविन गनुय अतघ नगर काययपालिकाको स्वीकृति 
अतनवायय रुपमा लिनु पनेछ । 

(४) पररषद्िे व्यम्क्ि सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गनय सक्नेछ र पररषद् उपर पतन सोही नामबाट 

नालिस उजूर िाग्न सक्नेछ । 

 

पररच्छेर्द–३ 

पररषद्को गठन, काम, कियव्य र अधधकार 

५.  पररषद्को गठन : (१) नगर युवा पररषद् गठन रे्दहायबमोम्जम हुनेछाः– 

(क) नगरपालिका प्रमुि      –अध्यक्ष 

 (ि) नगरकाययपालिकाािे मनोनयन गरेको युवा   –उपाध्यक्ष 

(ग) प्रमुि प्रशासकीय अधधकृि     -  सर्दस्य 

 

(ग) युवा ववकासको क्षेत्रमा योगर्दान गरेकामध्ये पररषद्िे मनोतनि गरेको एक जना महहिासमेि र्दईु जना 
युवा                                                                        –सर्दस्य 
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(घ) विा युवा क्िबहरुबाट पररषद्िे मनोतनि गरेको एक जना महहिासमेि र्दईु जना – सर्दस्य 

(ङ) ववशेष समुर्दायबाट पररषद्िे मनोतनि गरेको एक जना महहिा समेि र्दईु जना – सर्दस्य 

(च) प्रमूि, साामाम्जक बबकाश शािा   – परे्दन सर्दस्य 

(छ) प्रमूि, स्वास््य शािा –परे्दन सर्दस्य 

(ज) प्रमूि, महहिा िथा बािबालिका शािा –परे्दन सर्दस्य 

(झ) प्रमूि, सामाम्जक सुरक्षा शािा –परे्दन सर्दस्य 

(ञ) लशक्षा, युवा िथा िेिकुर्द शािा प्रमूि – सर्दस्य सधचव 

(२) मनोनीि सर्दस्यहरुको पर्दावधध चार बषयको हुनेछ । 

(३) उपतनयम (२) मा जुनसुकै कुरा िेणिएको भएिापतन कुनै मनोतनि सर्दस्यिे आफ्नो पर्दीय म्जम्मेवारी 
पूरा नगरेमा नगरपालिकािे तनजिाई जनुसुकै बिि सर्दस्यको पर्दबाट हटाउन सक्नेछ । 

(४) उपतनयम (३) बमोम्जम मनोनीि सर्दस्यिाई पर्दबाट हटाउनु अतघ तनजिाई सफाई पेश गने मौकाबाट 
बम्ञ्चि गररने छैन । 

(५) तनयम ५. उपतनयम (१) िण्ि (ि) का िाधग मान्यिा प्राप्ि लशक्षि ससं्थाबाट स्नािक िह उत्तीिय 
भएको िथा युवाको हक, हहिको संरक्षि, सम्वधयन वा युवा ववकास र पररचािनको क्षते्रमा कम्िीमा पाँच बषय 
काम गरेका  प्रतिम्रठि युवामध्येबाट उपाध्यक्षको पर्दमा तनयुम्क्ि गनुय पनेछ । 

(६) मनोतनि सर्दस्यको शैक्षक्षक योग्यिा मान्यिा प्राप्ि लशक्षि ससं्थाबाट कम्म्िमा कक्षा १२ उत्रीिय भएको 
हुनु पनेछ । 

६.  पररषद्को काम, कियव्य र अधधकार : यस तनयमाविीमा अन्यत्र उम्ल्िणिि काम, कियव्य र 
अधधकारको अतिररक्ि पररषद्को काम, 

कियव्य र अधधकार रे्दहाय बमोम्जम हुनेछ :– 

(क) युवासम्बन्धी र्दीघयकािीन नीति िजुयमा गरी नगरपालिका समक्ष लसफाररस गने, 

(ि) नगरपालिकाबाट स्वीकृि नीतिको अधीनमा रही युवा सम्बन्धी योजना िथा काययक्रम बनाई िागू गने, 

(ग) पररषद् सँग आवद्धिा प्राप्ि गने संघ, संस्थाहरुिे पािना गनुय पने शियहरु तनधायरि गने, 

(घ) ववकास तनमायि िथा समाज सेवाको क्षेत्रमा युवािाई स्वयंसेवकको रुपमा पररचािन गने सम्बन्धमा 
आवश्यक नीति तनधायरि गने, 

(ङ) युवािाई नगर िथा रारि तनमायिमा सहभागी हुन उत्प्पे्रररि गने, 
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(च पररषद्को वावषयक योजना काययक्रम िथा बजेट स्वीकृि गने, 

(छ) युवा ववकास, सशक्िीकरि एवं मूिप्रवाहीकरि सम्बन्धी ववषयमा संघीय सरकार, प्ररे्दश सरकार 

    नगरपालिकािाई सुझाव हर्दने, 

(ज) नगर स्िरमामा युवा जागरि, सशम्क्िकरि र पररचािन गने, 

(झ नगर स्िरमा युवा साीप, उद्यमलशििा िथा नेितृ्प्व ववकास गने, 

(ञ) युवाका क्षते्रमा काम गनय रारिीय युवा पररषद् र प्ररे्दश युवा पररषद्सँग समन्वय, सहकायय गने, 

(ट) युवाका क्षते्रमा संघ, प्ररे्दश र पालिका िहसँग समन्वय, सहकायय र आवश्यकिा अनुसार सहजीकरि 

    गने, 

(ठ) िोककएबमोम्जमका अन्य कायय गने । 

७.  पररषद् को बैठक र तनियय : 

(१) पररषद्को बैठक आवश्यकिा अनुसार बस्नेछ । िर र्दईु बैठक बीचको अन्िर सामान्यिया चार महहनाभन्र्दा 
बढी हुने छैन । 

 (२) पररषद्को बैठक अध्यक्षको तनरे्दशनमा उपाध्यक्षिे िोकेको लमति, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(३) पररषद्को बैठक हुनुभन्र्दा कम्िीमा चौववस घण्टा अगावै बैठकमा छिफि हुने ववषयको काययसूचीसहहिको 
सूचना पररषद्का सर्दस्य–सधचविे सर्दस्यहरुिाई हर्दनेछ । 

(४) पररषद्मा ित्प्काि कायम रहेका कुि सर्दस्य सं्याको पचास प्रतिशिभन्र्दा बढी सर्दस्यहरु उपम्स्थि 
भएमा पररषद्को बैठकको िाधग गिपूरक सं्या पुगेको मातननेछ । 

(५) पररषद्को बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षिे र तनजको अनुपम्स्थतिमा उपाध्यक्षिे गनेछ । 

(६) पररषद्को बैठकमा बहुमिको राय मान्य हुनेछ र मि बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षिा गने व्यम्क्ििे 
तनिाययक मि हर्दनेछ । 

(७) पररषद्को बठैकको तनियय सर्दस्य सधचविे प्रमाणिि गरी राख्नछे । 

(८) कुनै ववशेषज्ञ वा पर्दाधधकारीिाई पररषद्को बैठकमा पययवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रि गनय सक्नेछ 
। 

(९) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य काययववधध पररषद् आफैं िे तनधायरि गरेबमोम्जम हुनेछ । 

 

पररच्छेर्द– ४ 
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काययकारी सलमति गठन िथा काम, कियव्य र अधधकार 

८.  सलमतिको गठन : (१) पररषद्को काययकारी तनकायको रुपमा काम गनय एक काययकारी सलमति रहने 
छ । 

(२)  सलमतिको गठन रे्दहाय बमोम्जम हुनेछ : 

(क) उपाध्यक्ष    –अध्यक्ष 

(ि) नगरपालिकािे िोकेको सामाम्जक क्षते्र हेने बरररठिम कमयचारी – सर्दस्य 

(ग) पररषद्का परे्दन सर्दस्य बाहेका सर्दस्यहरु मध्येबाट कम्िीमा एकजना महहिा रहने गरी पररषद्ि े
मनोनीि गरेका र्दईुजना                                                                  –सर्दस्य 

(घ) नगरपालिकाको लशक्षा युवा िथा िेिकुर्द प्रमुि   सर्दस्य–सधचव 

(३)  उपतनयम (२) को िण्ि (घ) बमोम्जमको सर्दस्यको पर्दावधध पररषद्को सर्दस्य कायम रहेसम्मको 
अवधधका िाधग हुनेछ । 

९.  काययकारी सलमतिको बठैक र तनियय : (१) सलमतिको बैठक आवश्यकिा अनुसार बस्नेछ । 

(२) उपाध्यक्षिे िोकेको लमति, समय र स्थानमा सलमतिको बैठक बस्नेछ । 

(३) उपतनयम (२) मा जनुसुकै कुरा िेणिएको भए िापतन उपाध्यक्षको अनुपम्स्थतिमा सर्दस्य–सधचविे 
सलमतिका सर्दस्यहरुसँग परामशय गरी िोकेको लमति, समय र स्थानमा सलमतिको बैठक बस्न सक्नेछ । 

(४) सलमतिको बैठक हुनुभन्र्दा कम्िीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छिफि हुने ववषयको काययसूची 
सहहिको सूचना सर्दस्य–सधचविे सलमतिका सर्दस्यहरुिाई हर्दनेछ । 

(५) सलमतिको कुि सर्दस्य सं्याको पचास प्रतिशिभन्र्दा बढी सर्दस्यहरु उपम्स्थि भएमा सलमतिको बैठकको 
िाधग गिपूरक सं्या पुगेको मातननेछ । 

(६) सलमतिको बैठकको अध्यक्षिा सलमतिको अध्यक्षिे र तनजको अनुपम्स्थतिमा सलमतिका सर्दस्यहरुि े
आफूमध्येबाट छानेको सर्दस्यिे गनेछ । 

(७) सलमतिको बैठकमा बहुमिको राय मान्य हुनेछ र मि बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षिा गने व्यम्क्ििे 
तनिाययक मि हर्दनेछ । 

(८) सलमतिको बठैकको तनियय सर्दस्यसधचविे प्रमाणिि गरी राख्नछे । 

(९) सलमतििे आवश्यक ठानेमा सलमतिको कामसँग सम्बम्न्धि कुनै ववशेषज्ञ वा पर्दाधधकारीिाई सलमतिको 
बैठकमा आमन्त्रि गनय सक्नेछ । 

(१०) सलमतिको बैठकसम्बन्धी अन्य काययववधध सलमति आफैं िे तनधायरि गरेबमोम्जम हुनेछ । 
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१०.  काययकारी सलमतिको काम, कियव्य र अधधकार : यस तनयमाविीमा अन्यत्र उम्ल्िणिि काम, कियव्य 
र अधधकारको  अतिररक्ि सलमतिको काम, कियव्य र अधधकार रे्दहायबमोम्जम हुनेछ : 

(क) पररषद्को बावषयक योजना, काययक्रम िथा बजटे िजुयमा गरी स्वीकृतिको िाधग पररषद्समक्ष पेश गने, 

(ि) पररषद्बाट स्वीकृि नीति र मागयर्दशयनको अधीनमा रही युवा ववकास, पररचािन िथा युवा     
सशक्िीकरिसम्बन्धी प्रबधयनात्प्मक काययक्रम सञ्चािन गने, गराउने, 

(ग) युवासम्बन्धी ववलभन्न तनकायद्वारा सञ्चालिि काययक्रमको समन्वय गने, 

(घ) युवासम्बन्धी सूचनाको व्यवस्थापन गने िथा एकीकृि ि्याङ्क ियार गने, 

(ङ) रै्दतनक कायय संचािन गने 

(च) िोककए बमोम्जमका अन्य कायय गने, गराउने । 

  

पररच्छेर्द–५ 

युवा क्िब गठन िथा काम, कियव्य र अधधकार 

११.  युवा क्िबको गठन 

(१) नगरपालिकाको प्रत्प्येक विामा सम्बम्न्धि विाको विाध्यक्षको संरक्षकत्प्वमा युवाक्िब गठन हुनेछ । 

(२) उपतनयम (१) बमोम्जम गठन हुने युवाक्िबमा सम्बम्न्धि विालभत्रका युवा उमेर समुहका २४ वषय 
सम्मका सम्पूिय  युवाहरु युवाक्िबका साधारि सर्दस्य हुन सक्नेछन ्। 

(३) विामा गठन हुने विास्िरीय युवाक्िबको एक काययसलमति रहने छ । 

(४) युवाक्िबका सर्दस्यहरुिे कायय सलमतिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सधचव िथा कोषाध्यक्ष आफूहरुमध्येबाट 
छनौट गनेछन ्। 

पाँचजना सर्दस्यसहहि नौ जनाको काययसलमतिमा कूि सर्दस्य सं्यामा कम्म्िमा पचास प्रतिशि महहिाको 
प्रतितनधधत्प्व हुनुपनेछ । 

(५) युवाक्िबका सर्दस्य चयन गनयका िाधग पररषद्िे यससम्बन्धी थप काययववधध तनमायि गरी िागू गनय 
सक्नेछ । 

(६) युवाक्िबका पर्दाधधकारीहरुको पर्दावधध गठन भएको लमतििे २ वषयको हुनेछ । 

(७) विास्िरीय युवाक्िबको सधचवािय सम्बम्न्धि विा सलमतिको कायायियमा रहनेछ । 

(८) प्रत्प्येक टोिमा ५० जना युवासम्मको टोि युवा क्िब गठन गनय सककनेछ । टोि युवाक्िबका युवाबाट 
विा युवाक्िब गठन हुनेछ । 

mailto:namobuddhamun@gmail.com


 

8                namobuddhamun@gmail.com / janardanrijal45@gmail.com 
 

१२.  युवाक्िबको काम, कियव्य र अधधकार 

(१) युवाको नेितृ्प्व िथा क्षमिा ववकास र पररचािनमा सहजीकरि गने । 

(२) पररषद्संग समन्वय र सहकायय गरी युवा ववकासका योजना र काययक्रम तनमायि गने । 

(३) नगर िथा विास्िरमा सञ्चािन हुने सरसफाइ¸ वािावरि संरक्षि¸ युवाअधधकार,बािअधधकार¸मानव 
अधधकार¸ महहिा अधधकार¸शकै्षक्षक काययक्रम¸िागु औषधववरुद्धका अलभयान, सामाम्जक अन्धववश्वास र कुरीति 
ववरुद्धका सचेिना अलभयानहरुमा सकक्रयिापूवयक सहभागी हुने िथा काययक्रम सञ्चािन गने । 

(४) प्राकृतिक िथा अन्य प्रकोप व्यवस्थापन िथा ववपर्दका बेिा ववपद् पूवय ियारी िथा राहि र उद्धार 
काययमा विासलमति, पररषद् िथा नगरपालिकासँगको समन्वय र सहकाययमा स्थाबनीय युवा पररचािन गरी 
स्वयंसेवकीय भूलमका तनवायह गने । 

(५) राम्रिय युवा पररषर्द, प्ररे्दश युवा पररषद् नगर युवा पररषद् र मािहिका तनकायहरुमाफय ि स्थानीय स्िरमा 
सञ्चािन हुने युवािक्षक्षि काययक्रम कायायन्वयन गनय सहयोग गने । 

(६) हर्दगो ववकासका िक्ष्यहरुिाई आआफ्नो क्षेत्रमा स्थानीयकरि गरी कायायन्वयन गनय युवाको साथयक 
सहभाधगिाका साथ नेितृ्प्वर्दायी भूलमका िेल्ने । 

(७) प्रत्प्येक युवा क्िबिे युवाको सहभाधगिामा विासलमतिको समन्वय र सहकाययमा कम्म्िमा एक उद्यम 
िथा एक अतिररक्ि कक्रयाकिापको नेितृ्प्व र व्यवस्थापन गने । 

(८) राम्रिय युवा पररषद् वा प्ररे्दश युवा पररषद् र नगर युवा पररषद् संग समन्वय र सहकायय गरी युवािक्षक्षि 
काययक्रमहरु सञ्चािन गने । 

 (९) सावयजतनक तनकायमा सूचनाको हकको कायायन्वयन िथा सुसाशन प्रवद्यधनमा टेवा पुयायउने । 

(१०) विास्िरमा युवा ि्याङ्क व्यवस्थापन गने । 

(११) पररषद्िे िोकेको अन्य कायय गने । 

 

पररच्छेर्द– ६ 

पररषद्सँग आवद्धिा र काययक्रम सञ्चािन 

१३.  युवा सम्बन्धी संघ, संस्थािाई आवद्धिा प्रर्दान गनेाः 

(१) युवाको हक, हहिको संरक्षि र ववकास गने उद्रे्दश्य रािी प्रचलिि कानून बमोम्जम र्दिाय भएका 
नगरपालिका 

क्षेत्रलभत्रका र नगरलभत्र काम गनय चाहने संघ संस्था पररषद्मा अतनवायय आबद्ध हुनु पनेछ । 
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(२) आवद्धिाका िाधग िपसीिबमोम्जमको वववरि ििुाई पररषद् समक्ष अनुसूची १ बमोम्जमको ढाँचामा 
तनवेर्दन 

हर्दनु पनेछ । 

(३) उपतनयम (२) बमोम्जम तनवेर्दन हर्दरं्दा सम्बम्न्धि संघ वा संस्थाको ववधानसमेि संिग्न गनुय पनेछ । 

(४) उपतनयम (२) बमोम्जम प्राप्ि तनवेर्दन हर्दने संघसंस्थािाई आवद्घिा प्रर्दान गनय उपयुक्ि रे्दणिएमा 
काययकारी सलमतििे िोकबमोम्जमको र्दस्िुर लिईय अनुसूची २ बमोम्जमको ढाँचामा आवद्घिा प्रर्दान गनय 
सक्नेछ । 

(५) उपतनयम (४) बमोम्जम आवद्घ भएका संघरसंस्थािे प्रत्प्येक र्दईु वषयमा सलमतििे िोकेबमोम्जमको र्दस्िुर 
बुझाई नवीकरि गनुय पनेछ । 

(६) उपतनयम (४) बमोम्जम पररषद्सँग आवद्घ भएका संघसंस्थाबाट कायायन्वयन भएका काययक्रमहरुको 
वावषयक 

प्रतिवेर्दन आधथयक वषय समाप्ि भएको िीन महहनालभत्र पररषद् समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(७) प्रचलिि कानून ववपररि कायय गरेको पाइएमा, आवद्धिा नवीकरि नगरेमा, िगािार र्दईु आधथयक वषयसम्म 

प्रतिवेर्दन नबुझाएमा, उद्रे्दश्यबमोम्जम कायय नगरेमा सघंसंस्थाको आवद्घिा नवीकरि िथा आवद्घिा रद्र्द 
गनय 

सककनेछ । 

 (८)  नगरपालिका लभत्र युवासम्बन्धी कायय गने वा गनय चाहाने कुनैपतन संघ संस्थािे कुनैपतन तनकायबाट 
जस्िोसुकै प्रकारको आधथयक सहयोग लिँर्दा वा हरँ्दर्दा पररषद्को पुवयस्वीकृति लिनुपनेछ । 

१४.  काययक्रम सञ्चािन गने : तनयम १३ बमोम्जम पररषद्सँग आवद्ध भएका युवासम्बन्धी संघ, 

संस्थािे आफ्नो ववधानको अधीनमा रही बेरोजगार युवािाई ववलभन्न ज्ञान र सीपसम्बन्धी िािीम प्रर्दान 
गनय, युवािाई सशक्िीकरि गनय र वपछडिएको समुर्दाय वा वगयको युवाको हक, हहिको संरक्षि हुने ववलभन्न 
काययक्रम सञ्चािन गनय सक्नेछ । 

  

पररच्छेर्द–७ 

उपाध्यक्ष िथा कमयचारी 

१५.  उपाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्था : (१) नगर काययपालिकािे नगर युवा पररषद्को काययकारी प्रमुिको रुपमा 
काम गनय तनयम ५ को १(ि) बमोम्जमको उपाध्यक्षको तनयुम्क्ि गनेछ । 

(२) उपाध्यक्षिे नगर काययपालिकािे िोकेबमोम्जमको पाररश्रलमक र सुववधा पाउनेछ । 
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(३) उपाध्यक्षको पर्दावधध चार बषयको हुनेछ । 

(४) उपतनयम (३) मा जुनसुकै कुरा िेणिएको भए िापतन उपाध्यक्षिे आफ्नो पर्द अनुरुपको आचरि नगरेमा, 

पर्दीय म्जम्मेवारी पूरा नगरेमा वा पररषद्िाई हानी नोक्सानी पुरय्ाएमा नगर काययपालिकािे तनजिाई जुनसुकै 
बिि उपाध्यक्षको पर्दबाट हटाउन सक्नछे । 

 (५) उपतनयम (४) बमोम्जम उपाध्यक्षिाई पर्दबाट हटाउनु अतघ तनजिाई सफाई पेश गने मौका हर्दनु पनेछ 
।  

(६)  उपाध्यक्षको सेवाको अन्य शिय नगरकाययपालिकाि ेिोककए बमोम्जम हुनेछ । 

१६.  उपाध्यक्षको काम, कियव्य र अधधकार : यस तनयमाविीमा अन्यत्र उम्ल्िणिि काम, कियव्य र 
अधधकारको अतिररक्ि उपाध्यक्षको काम, कियव्य र अधधकार रे्दहाय बमोम्जम हुनेछाः– 

 (क) पररषद्बाट स्वीकृि नीति, योजना र काययक्रम कायायन्वयन गने, गराउने, 

(ि) पररषद्को वावषयक काययक्रम, योजना िथा बजटे ियार गरी पररषद् समक्ष पशे गने, 

(ग) पररषद् िथा सलमतिको तनियय कायायन्वयन गने, गराउन,े 

(घ) पररषद्बाट सञ्चालिि योजना िथा काययक्रमको अनुगमन गने, गराउने, 

(ङ) पररषद्को कमयचारी व्यवस्थापन िथा अन्य व्यवस्थापकीय कायय गने, 

(च) िोककएबमोम्जमका अन्य काम गने । 

१७.  कमयचारीसम्बन्धी व्यवस्था  (१) पररषद्को काययसञ्चािन गनय नगरपालिकाि ेस्रोि ब्यहोने गरर 
नगरसभािे स्वीकृि गरेको संगठन सभे अनुसारको स्वीकृि संगठन संरचना अनुसारको पररषद्िे स्वीकृि 
गरे बमोम्जमको संगठन संरचना र कमयचारीको र्दरवन्र्दी अनुसारका कमयचारीहरु रहनेछन ्। 

(२)  उपर्दफा (१) बमोम्जम संगठन संरचना र स्रोि ब्यवस्था नभएसम्म पररषद्को कायायिय लशक्षा युवा 
िथा िेिकुर्द शािा र सो शािामा काययरि कमयचारीका साथै नगरपालिकािे युवा पररषर्दमा काम गनय िोकेको 
आफ्नो संरचना लभत्र रहेका अन्य कमयचारी नै यस पररषद्का कमयचारी हुनेछन ्। 

(३) पररषद्का कमयचारीको तनयुम्क्ि, पाररश्रलमक, सुववधा िथा सेवाका शियहरु िोककएबमोम्जम हुनेछन ्। 

(४) उपतनयम (२) बमोम्जमका कमयचारी तनयुक्ि नभएसम्मको िाधग पररषद्को अनुरोधमा नगरपालिकािे 
कुनै 

    कमयचारीिाई पररषद्मा काम गने गरी िटाउन सक्नेछ । 

पररच्छेर्द–८ 

पररषद्को कोष 

mailto:namobuddhamun@gmail.com


 

11                namobuddhamun@gmail.com / janardanrijal45@gmail.com 
 

१८.  पररषद्को कोष : (१) पररषद्को आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । 

 (२)  उपतनयम (१) बमोम्जमको कोषमा रे्दहायका रकमहरु रहनेछन ्ााः– 

(क) संतघय सरकार,प्ररे्दश सरकार र नगरपालिका बाट प्राप्ि रकम, 

(ि) कुनै व्यम्क्ि वा संघ संस्थाबाट सहयोग स्वरुप प्राप्ि रकम, 

(ग) ववरे्दशी सरकार, अन्िराम्रिय संघ संस्था वा व्यम्क्िबाट प्राप्ि रकम िर ववरे्दशी सरकार, अन्िराम्रिय 
संघ संस्था वा ब्यम्क्िबाट रकम सहयोग लिर्दाँ नगरकाययपालिकाको स्वीकृति र लसफाररस िथा संघीय 
सरकारको अनुमति लिनु पनेछ । 

(घ) युवासम्बन्धी संघ संस्थािाई आवद्धिा प्रर्दान गर्दाय वा नवीकरि गर्दाय प्राप्ि रकम, 

(ङ) पररषद्िे आन्िररक स्रोि पररचािनबाट आम्जयि रकम, 

(च) अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्ि रकम । 

(३) उपतनयम (२) को िण्ि (ग) बमोम्जमको रकम प्राप्ि गनुय अतघ पररषद्ा्िे नगरपालिका िथा नेपाि 

सरकार, अथय मन्त्राियको स्वीकृति लिनु पनेछ । 

(४) पररषद्को नामबाट गररने सबै िचयहरु उपतनयम (१) बमोम्जमको कोषबाट व्यहोररने छ । 

(५) पररषद्को कोषमा रहने सम्पूिय रकम पररषद्िे िोकेको कुनै वाणिज्य बैंकमा पररषद्को नाममा उपाध्यक्ष 
र पररषद्को वरररठिम कमयचारीको सयुक्ि र्दस्ििि रहने गरी िािा िोिी संचािन गररनेछ । 

(६) पररषद्को कोषको िथा ब्यवस्थापन र सञ्चािन संबन्धमा अन्य िोककए बमोम्जम हुनेछ । 

१९. िेिा र िेिापरीक्षि : (१) सलमतिको आय व्ययको िेिा र िेिा परीक्षि नगरपालिकाको  ििेा  िथा 
आधथयक प्रशासन शािाबाट नै सञ्चािन हुनेछ ।   

(२) पररषद्को ििेापररक्षि नगरपालिकािे नै गराउने छ । 

 

पररच्छेर्द–९ 

ववववध 

२०. भाग लिन नहुनेाः पररषद्को कुनै सर्दस्य वा पर्दाधधकारीिे पररषद्को ठेक्का पट्टा लिन वा आफ्नो तनजी 
स्वाथय भएको कुनै काम कुरामा भाग लिन हँुरै्दन । 

२१. उपसलमति वा काययर्दि गठन गनय सक्ने : (१) पररषद्िे यो तनयममावलि वा यस तनयमअन्िगयि बनेको 
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तनयम,बबतनयम,तनरे्दलशका बमोम्जम आफूिे गनुय पने कुनै कायय सम्पार्दन गनयको तनलमत्त आवश्यकिा अनुसार 
उपसलमति वा काययर्दि गठन गनय सक्नेछ । 

(२) उपतनयम (१) बमोम्जम गहठि उपसलमति वा काययर्दिको काम, कियव्य र अधधकार िथा काययववधध सो 
उपसलमति वा काययर्दि गठन गर्दायका बिि सलमतििे िोकेबमोम्जम हुनेछ । 

 २२. सेवा सुववधा िथा बैठक भत्ता : (१) सलमतिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सर्दस्य, िथा तनयमाविी २१ 
बमोम्जमको उपसलमति वा काययर्दिका सर्दस्यिे बैठकमा भाग लिए वापि नगरपालिकाको आधथयक काययववधध 
बमोम्जम सेवा सुववधा िथा बैठक भत्ता पाउनेछन ्। 

२३ . वावषयक प्रतिवेर्दन : (१) पररषद्ि ेआफूिे वषयभरर गरेको कामको वावषयक प्रतिवेर्दन आधथयक वषय समाप्ि 
भएको िीन  महहनालभत्र काययपालिकासमक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपतनयम (१) बमोम्जमको प्रतिवेर्दनमा अन्य कुराको अतिररक्ि पररषद् र युवाक्िबहरुिे वषयभररमा 
सम्पार्दन 

गरेका कामहरु र तिनको उपिब्धी, त्प्यस्िा कामको िाधग गरेको िचय, पररषद्को कोषको िथा स्रोि 

साधनको अवस्था, पररषद्बाट भएका अन्य काम कारवाही िथा युवाको क्षेत्रमा रे्दणिएका समस्या र सोको 

समाधानका उपायसमेिको वववरि उल्िेि गनुय पनेछ । 

(३)  पररषद्िे आफूिाई प्राप्ि स्रोि साधन, सम्पार्दन गरेका कायय र तिनको उपिब्धी एवं गरेको अन्य काम 

कारवाहीको वववरि सवयसाधारिको जानकारीको िाधग प्रत्प्येक वषय प्रकाशन गनुय पनेछ । 

२४. तनरे्दशन हर्दन सक्ने :  (१) नगर काययपालिकािे पररषद्को काम कारवाही िथा सुधारको ववषयमा 
आवश्यक तनरे्दशन, समन्वय र सहजीकरि गनय सक्नेछन ्। 

(२) उपतनयम (१) बमोम्जम हर्दइएको तनरे्दशन, समन्वय र सहजीकरिको पािना गनुय पररषद् को कियव्य हुनेछ 
। 

२५. अधधकार प्रत्प्यायोजन : (१) पररषद्िे यो तनयमाविी वा यस तनयमाविी अन्िगयि बनेको काययबबधध 
बमोम्जम आफूिाई प्राप्ि अधधकारहरुमध्ये आवश्यकिा अनुसार केही अधधकार सलमति, अध्यक्ष वा 
उपाध्यक्षिाई प्रत्प्यायोजन गनय सक्नेछ । 

(२) सलमतििे यो तनयमाविी वा यस तनयमाविीअन्िगयि बनेको तनयमबमोम्जम आफूिाई प्राप्ि  

अधधकारहरुमध्ये आवश्यकिा अनुसार केही अधधकार सलमतिको अध्यक्ष, कुनै सर्दस्य, सर्दस्य–सधचव वा 
पररषद्को कुनै अधधकृि कमयचारीिाई प्रत्प्यायोजन गनय सक्नेछ । 

२६. शपथ : पररषद् र सलमतिका परे्दन सर्दस्य बाहेकका अन्य सर्दस्यिे आफ्नो काययभार सम्हाल्नु अतघ 
अनुसुधच ३ बमोम्जमको पररषद्को अध्यक्ष समक्ष शपथ लिनु पनेछ । 
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२७. सहयोग गनुय पनेाः पररषद्को काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गनुय सम्बम्न्धि सबैको 
कियव्य हुनेछ । 

२८. पररषद् ववघटन : (१) पररषद्िे यस तनयमाविीको उद्रे्दश्य बमोम्जम काम गनय नसकेमा नगरपालिकाि े
जुनसुकै बिि पररषद् ववघटन गनय सक्नेछ । 

२९. सम्पकय  राख्ने : पररषद्िे संतघय सरकार र प्ररे्दश सरकारसँग सम्पकय  रा्र्दा नगरपालिका माफय ि राख्न ु
पनेछ । 

३०. ववतनयम बनाउने अधधकार : (१) यो तनयमाविीको अधीनमा रही पररषद्िे आवश्यक ववतनयम, तनरे्दलशका, 
काययववधध बनाउन सक्नेछ । 

 (२) उपतनयम (१) बमोम्जम आधथयक व्ययभार पने ववषयमा ववतनयम, तनरे्दलशका, काययववधध बनाउँर्दा पररषद्ि े

नगरकाययपालिकाको स्वीकृति लिनु पनेछ । 
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अनुसूधच १ 

संस्थाहरुको आवद्धिाका िाधग हर्दईने तनवेर्दनको ढाँचा (तनयम १३ ना्ीइम्म ्संग सम्बम्न्धि) 

लमति :– .............................. 

श्री नगर युवा पररषद् 

नमोबादु्ध नगरपालिका । 

ववषयाःआवद्ध हुन पाऊँ । 

 

        युवा पररषद् तनयमाविी २०७६ को तनयम १३ को उपतनयम (२) बमोम्जम पररषद्सँग आवद्ध हुन 
चाहेकािे रे्दहायको वववरि िुिाई िथा कागजाि संिग्न गरी आवद्धिाका िाधग यो तनवेर्दन पेश गरेको छु 
। पररषद्सँग आवद्धिा भए वापि पािन गनुयपने शियको पािना गनय मञ्जुर छौं । 

१. सङ्घ ्वा संस्ंस्थाको नाम : 

२. सांघ वा संस्थंाको ठेगाना : (क) नगरपालिका : .................................................................... 

(ि) म्जल्िा: ....................... (ग) फोन नम्बर :..........................घ) फ्याक्स न. ........................ 

(ङ) इमेि: ................................................. (च) वेभसाईट : ............................................. 

३. सङ्घ ्वा संस्थाको उरे्दश्य : 

(क) 

(ि) 

(ग) 

(घ) 

४. सङ्घ ्वा संस्थाको नवीकरि बहाि रहने अवधध : 

५. सङ्घ ्वा संस्थाको कायय सलमतिका सर्दस्यहरुको नाम, ठेगाना र सम्पकय  : 

(क) 

(ि) 

(ग) 

(घ) 
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(ङ) 

६. संिंग्न कागजािहरु : 

 (क) संघससं्था र्दिायको प्रमािपत्र: 

(ि) तनवेर्दक संघ संस्थाको ववधानको प्रतिलिवप: 

(ग) पतछल्िो आधथयक वषयको िेिा परीक्षि प्रतिवेर्दन: 

 (घ) संघसंस्थाको िफय बाट आवद्धिाको िाधग तनवेर्दन हर्दने व्यम्क्ििाई सो गनय अधधकार हर्दएको तनिययको 

प्रतिलिवप : 

संस्थाको छाप : 

तनवेर्दकको – 

नाम, थर :…………………………………… 

ठेगानााः………………………………………. 

र्दस्ििि :……………………………………… 

पर्द :……………………………………………. 

संघ वा संस्थाको नाम :……………………………………….. 

ठेगाना :…………………………………………. 
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अनुसूची - २ 

(तनयम १३को उपतनयम (४) सँग सम्बम्न्धि) 

पररषद्सँग आवद्धिाको प्रमािपत्रको ढाचँा 

  पररषद्सँग आवद्ध हुन पाऊँ भनी ................................................... (संघ वा संस्थाको नाम र ठेगाना) 

िे लमति ............................... मा हर्दएको तनवेर्दन उपर कारवाही हाुारँ्दा पररषद्को लमति ................... 
........ को तनिययानुसार त्प्यस संघ वा संस्थािाई नगर युवा पररषद् तनयमाविी, २०७५ को तनयम १३ को 
उपतनयम (४) बमोम्जम पररषद्सँग आवद्ध गरी यो प्रमाि–पत्र प्रर्दान गररएको छ । 

१. आवद्धिा नम्बराः 

२ आवद्धिा कायम रहने अवधध : यो आवद्धिाको नवीकरि गराएको अवस्थामा वाहेक लमति 
....................... सम्म कायम रहनेछ । 

सलमतिको छाप 

प्रमाि–पत्र जारी गने अधधकारीको 

नाम, थर :–…………………………………………. 

पर्द :–……………………………………………….. 

लमति :–………………………………………………… 

पछािीपट्टी नवककरि सम्बन्धी वववरि 

        

लस. नं. नवीकरि गने 

कमयचारीको नाम थर 
 

कमयचारीको र्दजाय 
 

र्दस्ििि 

 

नववकरि लमति 

 

कायम रहने अवधध 
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अनुसूची ३ 

(तनयम २६ सँग सम्बम्न्धि) 

शपथ 

 म................................................. (शपथ लिने व्यम्क्िको नाम) ................................. मुिक र 
जनिाप्रति पूिय वफार्दार रही सत्प्य तनरठापूवयक प्रतिज्ञा गछुय/इश्वर/रे्दश र जनिाका नाममा शपथ लिन्छु कक 
नमोब’द्ध नगरपालिका नगर युवा पररषद्को ............................... पर्दको हैलसयििे मिाई िोककएको काम 
मैिे जानेबझ ेसम्म कियव्य सम्झी रे्दश िथा सलमतिप्रति वफार्दार रही, भय, पक्षपाि वा द्वेष नरािी िोभ, 

िािच, मोिाहहजा नगरी इमान्र्दारीपूवयक प्रचलिि कानूनको अधीनमा रही पािना गनेछु र आफ्नो कियव्य 
पािनाको लसिलसिामा आफूिाई जानकारी भएको कुनै गोप्य कुरा प्रचलिि कानूनको पािना गर्दाय बाहेक म 
पर्दमा बहाि रहँर्दा वा नरहँर्दाको जुनसुकै अवस्थामा पतन कुनै ककलसमबाट प्रकट वा संकेि गने छैन । 

शपथ ग्रहि गनेको  

नाम : 

र्दस्ििि : 

लमति : 

पर्द : 

शपथ ग्रहि गरेको प्रमाणिि गराउनेकोाः 

नाम : 

र्दस्ििि : 

लमति : 

पर्द : 
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