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प्रमाणिकरि लमलि : २०७७/१०/१९ 

नमोबदु्ध नगरपालिकाको नगर यवुा पररषद् ऐन, २०७७ 

प्रमािीकरि र प्रकाशन लमलि: २०७७/१०/१९ 

पहििो संशोधन लमलि: २०७९/०३/२७ (नमोबदु्ध नगरपालिकाको दोश्रो नगर सभाको पहििो अलधवेशनबाट)  

प्रस्िावनााः 

यवुाको िक हििको संरक्षि, संवद्धयन र सशक्तीकरिका साथै णशक्षा,सीप, उद्यमशीििा र रोजगारीिाई प्रवद्धयन 
गदै स्थानीय स्रोि र साधनको अलधकिम उपयोगबाट समनु्नि नगरपालिका लनमायिका िालग यवुासम्बन्धी नीलि 
लनमायि देणि कायायन्वयन ििसम्मयवुािरुको साथयक सिभालगिा बहृद्ध गरी हवकासमा मूिप्रवािीकरि गनय 
वाञ्छनीय भएकोिे,  

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोणजम नमोबदु्ध नगरपालिकाको नगरसभा िे यो 
ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारणम्भक 

१. संणक्षप्त नाम र प्रारम्भ : 

(१) यस ऐनको नाम “नगर यवुा पररषद् ऐन, २०७७” रिेको छ। 

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ िनुेछ। 

 

२. पररभाषा:  हवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस ऐनमा, 

(क) “अध्यक्ष” भन्नािे पररषद्को अध्यक्ष सम्झन ुपछय। 

(ि) “उपाध्यक्ष” भन्नािे पररषद्को उपाध्यक्ष सम्झन ुपछय। 

(ग) “िोहकएको” वा “िोहकएबमोणजम” भन्नािे यस ऐन अन्िगयि बनेको दफामा िोहकएको वा िोहकएबमोणजम 
सम्झन ुपछय। 

(घ) “पररषद्” भन्नािे दफा ५ बमोणजम स्थापना भएको नगर यवुा पररषद सम्झन ुपछय। 

(ङ) “यवुा” भन्नािे राहिय यवुा पररषद् ऐनिे पररभाहषि गरेबमोणजमका व्यणक्त सम्झन ुपछय। 

(च) “हवशेष समदुायको यवुा” भन्नािे द्वन्द्वपीलडि, जोणिममा परेका, दलिि, जनजालि, हपछलडएका िथा गररबीको 
रेिामलुनरिेका, अपाङ्गिा भएका वा सीमान्िकृि अल्पसङ्ख्यक समदुायका यवुा सम्झनपुछय। 



 

 
 

(छ) “सदस्य” भन्नािे सलमलिको सदस्य सम्झन ुपछय र सो शब्दिे सलमलिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य सणचव 
समेििाई जनाउँछ। 

(ज) “नगरपालिका” वा “काययपालिका” भन्नािे नमोबदु्ध नगरपालिका िथा काययपालिकािाई जनाउँछ। 

 (झ) “क्िब“ भन्नािे टोि र वडामा गठन िनुे यवुाको क्िबिाई जनाउँछ। 

पररच्छेद-२ 

पररषद्को स्थापना 

३. पररषद्को स्थापना : (१) प्रस्िावनामा उल्िेि भए बमोणजमको काम समेिका िालग नगर यवुा पररषद् 
स्थापना गररएको छ। 

(२) नगर यवुा पररषद्को मु् य कायायिय नगरपालिकामा रिनेछ। 

(३) पररषद्िे नगरपालिकासगँको समन्वयमा नगरको अन्य स्थानमा पलन आफ्नो प्रमिु वा सम्पकय  कायायिय 
िोल्न सक्नेछ। 

४. पररषद् स्वशालसि र संगठठि संस्था िनु े : (१) पररषद् अहवणच्छन्न उत्तरालधकारवािा एक स्वशालसि र 
संगठठि संस्था िनुेछ । 

(२) पररषद्को सबै काम कारबािीको लनलमत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप िनुछे। 

(३) पररषद्िे व्यणक्त सरि चि अचि सम्पणत्त प्राप्त गनय, उपभोग गनय, बेच हविन गनय वा अन्य 
हकलसमिेव्यवस्था गनय सक्नछे। िर पररषद्िे अचि सम्पणत्त बेच हविन गनुय अणघ नगर काययपालिकाको 
स्वीकृलि अलनवायय रुपमा लिन ुपनेछ। 

(४) पररषद्िे व्यणक्त सरि आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गनय सक्नेछ र पररषद् उपर पलन सोिी नामबाट 
नालिस उजूर िाग्न सक्नछे। 

 

पररच्छेद-३ 

पररषद्को गठन, काम, कियव्य र अलधकार 

५. पररषद्को गठन : (१) नगर यवुा पररषद् गठन देिायबमोणजम िनुेछाः 

(क) नगरपालिका प्रमिु         - अध्यक्ष 

(ि) नगर काययपालिकािे मनोनयन गरेको यवुा      - उपाध्यक्ष 

(ग) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृि         -  सदस्य 



 

 
 

(घ) यवुा हवकासको के्षत्रमा योगदान गरेका मध्ये पररषद्िे मनोलनि गरेको कणम्िमा दईु जना महििा समेि 
पाँच जना यवुा           - सदस्य 

(ङ) वडा यवुा क्िबिरुबाट पररषद्िे मनोलनि गरेको एक जना महििा समेि लिन जना    - सदस्य 

(च) हवशेष समदुायबाट पररषद्िे मनोलनि गरेको कणम्िमा दईुजना महििा समेि पाँच जना  - सदस्य  

(छ) प्रमिु, सामाणजक हवकास शािा       - पदेन सदस्य 

(ज) प्रमिु, स्वास््य शािा        - पदेन सदस्य 

(झ) प्रमिु, महििा िथा बािबालिका शािा      - पदेन सदस्य 

(ञ) प्रमिु, सामाणजक सरुक्षा शािा       - पदेन सदस्य 

(ट) प्रमिु, वािावरि िथा उद्योग शािा        – पदेन सदस्य 

(ठ) णशक्षा, यवुा िथा िेिकुद शािा प्रमिु       - सदस्य सणचव 

(२) मनोनीि सदस्यिरुको पदावलध चार बषयको िनुेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको भएिापलन कुनै मनोलनि सदस्यिे आफ्नो पदीय णजम्मेवारी पूरा 
नगरेमा मनोलनि गनेिे लनजिाई जनसुकैु बिि सदस्यको पदबाट िटाउन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोणजम मनोनीि सदस्यिाई पदबाट िटाउन ुअणघ लनजिाई सफाई पेश गने मौकाबाट 
बणञ्चि गररने छैन। 

* (५) दफा ५. उपदफा (१) िण्ड (ि) का िालग यवुाको िक, हििको संरक्षि, सम्वधयन वा यवुा हवकास र 
पररचािनको के्षत्रमा कम्िीमा पाँच बषय काम गरेका प्रलिहिि यवुामध्येबाट उपाध्यक्षको पदमा लनयणुक्त गनुय 
पनेछ। 

(६) मनोलनि सदस्यको शैणक्षक योग्यिा मान्यिा प्राप्त णशक्षि संस्थाबाट कणम्िमा एस.ई.ई वा सो सरि उत्रीिय 
भएको िनु ुपनेछ । 

६. पररषद्को काम, कियव्य र अलधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उणल्िणिि काम, कियव्य र अलधकारको अलिररक्त 
पररषद्को काम, 

कियव्य र अलधकार देिाय बमोणजम िनुेछ : 

(क) यवुा सम्बन्धी दीघयकािीन नीलि िजुयमा गरी नगरपालिका समक्ष लसफाररस गने, 

(ि) नगरपालिकाबाट स्वीकृि नीलिको अधीनमा रिी यवुा सम्बन्धी योजना िथा काययक्रम बनाई िागू गने, 

(ग) पररषद्सगँ आवद्धिा प्राप्त गने संघ, संस्थािरुिे पािना गनुय पने शियिरु लनधायरि गने, 



 

 
 

(घ) हवकास लनमायि िथा समाज सेवाको के्षत्रमा यवुािाई स्वयंसेवकको रुपमा पररचािन गने सम्बन्धमा 
आवश्यकनीलि लनधायरि गने, 

(ङ) यवुािाई नगर िथा राि लनमायिमा सिभागी िनु उत्प्प्ररेरि गने, 

(च पररषद्को वाहषयक योजना काययक्रम िथा बजेट स्वीकृि गने, 

(छ) यवुा हवकास, सशक्तीकरि एवं मूिप्रवािीकरि सम्बन्धी हवषयमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार 

नगरपालिकािाई सझुाव ठदन,े 

(ज) नगर स्िरमामा यवुा जागरि, सशणक्तकरि र पररचािन गने, 

(झ नगर स्िरमा यवुा लसप, उद्यमणशििा िथा नेितृ्प्व हवकास गने, 

(ञ) यवुाका के्षत्रमा काम गनय राहिय यवुा पररषद् र प्रदेश यवुा पररषद्सँग समन्वय, सिकायय गने, 

(ट) यवुाका के्षत्रमा संघ, प्रदेश र पालिका ििसँग समन्वय, सिकायय र आवश्यकिा अनसुार सिजीकरि 

    गने, 

(ठ) िोहकएबमोणजमका अन्य कायय गने। 

७. पररषद् को बैठक र लनियय : (१) पररषद्को बैठक आवश्यकिा अनसुार बस्नछे। िर दईु बैठक बीचको 
अन्िर सामान्यिया चार महिनाभन्दा बढी िनुे छैन। 

(२) पररषद्को बैठक अध्यक्षको लनदेशनमा उपाध्यक्षिे िोकेको लमलि, समय र स्थानमा बस्नेछ। 

(३) पररषद्को बैठक िनुभुन्दा कम्िीमा चौहवस घण्टा अगावै बैठकमा छिफि िनुे हवषयको काययसूची 
सहििको सूचना पररषद्का सदस्य-सणचविे सदस्यिरुिाई ठदनछे। 

(४) पररषदमा ित्प्काि कायम रिेका कुि सदस्य सं्याको पचास प्रलिशिभन्दा बढी सदस्यिरु उपणस्थि 
भएमा पररषद्को बैठकको िालग गिपूरक सं्या पगेुको मालननेछ। 

(५) पररषद्को बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षिे र लनजको अनपुणस्थलिमा उपाध्यक्षिे गनेछ। 

(६) पररषद्को बैठकमा बिमुिको राय मान्य िनुछे र मि बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षिा गने व्यणक्तिे 
लनिाययक मि ठदनछे। 

(७) पररषद्को बैठकको लनियय सदस्य सणचविे प्रमाणिि गरी राख्नछे। 

(८) कुनै हवशेषज्ञ वा पदालधकारीिाई पररषद्को बैठकमा पययवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रि गनय 
सक्नेछ। 

(९) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य ऐन पररषद् आफैं िे लनधायरि गरेबमोणजम िनुछे। 



 

 
 

पररच्छेद- ४ 

काययकारी सलमलि गठन िथा काम, कियव्य र अलधकार 

८. सलमलिको गठन : (१) पररषद्को काययकारी लनकायको रुपमा काम गनय एक काययकारी सलमलि रिने छ। 

(२) सलमलिको गठन देिाय बमोणजम िनुेछ : 

(क) उपाध्यक्ष         - अध्यक्ष 

(ि) नगरपालिकािे िोकेको सामाणजक क्षेत्र िेने बररििम कमयचारी    - सदस्य 

(ग) पररषद्का पदेन सदस्य बािेका सदस्यिरु मध्येबाट कम्िीमा एकजना महििा रिने गरी पररषद्िे मनोनीि 
गरेका दईुजना                                                                      - सदस्य 

(घ) पररषद्को बररििम कमयचारी       -सदस्य-सणचव 

(३) उपदफा (२) को िण्ड (घ) बमोणजमको सदस्यको पदावलध पररषद्को सदस्य कायम रिेसम्मको 
अवलधकािालग िनुछे । 

९. काययकारी सलमलिको बैठक र लनियय : (१) सलमलिको बैठक आवश्यकिा अनसुार बस्नेछ। 

(२) उपाध्यक्षिे िोकेको लमलि, समय र स्थानमा सलमलिको बैठक बस्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको भए िापलन उपाध्यक्षको अनपुणस्थलिमा सदस्य-सणचविे 
सलमलिकासदस्यिरुसँग परामशय गरी िोकेको लमलि, समय र स्थानमा सलमलिको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(४) सलमलिको बैठक िनुभुन्दा कम्िीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छिफि िनुे हवषयको काययसूची 
सहििकोसूचना सदस्य-सणचविे सलमलिका सदस्यिरुिाई ठदनेछ। 

(५) सलमलिको कुि सदस्य सं्याको पचास प्रलिशिभन्दा बढी सदस्यिरु उपणस्थि भएमा सलमलिको बैठकको 
िालगगिपूरक सं्या पगेुको मालननेछ। 

(६) सलमलिको बैठकको अध्यक्षिा सलमलिको अध्यक्षिे र लनजको अनपुणस्थलिमा सलमलिका सदस्यिरुिे 
आफूमध्येबाटछानेको सदस्यिे गनेछ। 

(७) सलमलिको बैठकमा बिमुिको राय मान्य िनुेछ र मि बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षिा गने व्यणक्तिे 
लनिाययकमि ठदनेछ। 

(८) सलमलिको बैठकको लनियय सदस्यसणचविे प्रमाणिि गरी राख्नछे। 

(९) सलमलििे आवश्यक ठानेमा सलमलिको कामसँग सम्बणन्धि कुनै हवशषेज्ञ वा पदालधकारीिाई सलमलिको 
बैठकमा आमन्त्रि गनय सक्नेछ। 

(१०) सलमलिको बैठकसम्बन्धी अन्य ऐन सलमलि आफैं िे लनधायरि गरेबमोणजम िनुछे। 



 

 
 

१०. काययकारी सलमलिको काम, कियव्य र अलधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उणल्िणिि काम, कियव्य र 
अलधकारको अलिररक्त सलमलिको काम, कियव्य र अलधकार देिाय बमोणजम िनुछे : 

(क) पररषद्को बाहषयक योजना, काययक्रम िथा बजेट िजुयमा गरी स्वीकृलिको िालग पररषद् समक्ष पेश गने, 

(ि) पररषदबाट स्वीकृि नीलि र मागयदशयनको अधीनमा रिी यवुा हवकास, पररचािन िथा यवुा सशक्तीकरि 
सम्बन्धी प्रबधयनात्प्मक काययक्रम सञ्चािन गने, गराउने, 

(ग) यवुासम्बन्धी हवलभन्न लनकायद्वारा सञ्चालिि काययक्रमको समन्वय गने, 

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

(ङ) दैलनक काययसंचािन गने 

(च) िोहकए बमोणजमका अन्य कायय गने, गराउन।े 

 

पररच्छेद-५ 

यवुा क्िब गठन िथा काम, कियव्य र अलधकार 

११.यवुा क्िबको गठन : (१) नगरपालिकाको प्रत्प्येक वडामा सम्बणन्धि वडाको वडाध्यक्षको संरक्षकत्प्वमा 
यवुा क्िप गठन िनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम गठन िनुे यवुा क्िपमा सम्बणन्धि वडालभत्रका यवुा उमेर समिुका २४ वषय 
सम्मका सम्पूिय यवुािरु यवुा क्िबका साधारि सदस्य िनु सक्नेछन।् 

(३) वडामा गठन िनु ेवडास्िरीय यवुा क्िबको एक काययसलमलि रिने छ। 

(४) यवुा क्िपका सदस्यिरुिे कायय सलमलिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सणचव िथा कोषाध्यक्ष आफूिरुमध्येबाट 
छनौट गनेछन।् 

पाँचजना सदस्यसहिि नौ जनाको काययसलमलिमा कूि सदस्य सं्यामा कणम्िमा पचास प्रलिशि महििाको 
प्रलिलनलधत्प्व िनुपुनेछ। 

(५) यवुा क्िपका सदस्य चयन गनयका िालग पररषद्िे यससम्बन्धी थप ऐन लनमायि गरी िागू गनय सक्नेछ। 

(६) यवुा क्िपका पदालधकारीिरुको पदावलध गठन भएको लमलििे २ वषयको िनुेछ। 

(७) वडास्िरीय यवुा क्िपको सणचवािय सम्बणन्धि वडा सलमलिको कायायियमा रिनछे। 

(८) प्रत्प्येक टोिमा ५० जना यवुासम्मको टोि यवुा क्िब गठन गनय सहकनेछ। टोि यवुा क्िपका यवुाबाट 
वडा यवुा क्िप गठनिनुछे। 

१२. यवुा क्िवको काम, कियव्य र अलधकार : 



 

 
 

(१) यवुाको निेतृ्प्व िथा क्षमिा हवकास र पररचािनमा सिजीकरि गने। 

(२) पररषद्संग समन्वय र सिकायय गरी यवुा हवकासका योजना र काययक्रम लनमायि गने। 

(३) नगर िथा वडास्िरमा सञ्चािन िनुे सरसफाइ¸ वािावरि संरक्षि¸ यवुाअलधकार, बािअलधकार¸मानव 
अलधकार¸ महििाअलधकार¸शैणक्षक काययक्रम¸िाग ु औषधहवरुद्धका अलभयान, सामाणजक अन्धहवश्वास र कुरीलि 
हवरुद्धका सचेिना अलभयानिरुमासहक्रयिापूवयक सिभागी िनुे िथा काययक्रम सञ्चािन गने। 

(४) प्राकृलिक िथा अन्य प्रकोप व्यवस्थापन िथा हवपदका बेिा हवपद् पूवय ियारी िथा रािि र उद्धार 
काययमा वडासलमलि, पररषद् िथा नगरपालिकासँगको समन्वय र सिकाययमा स्थानीय यवुा पररचािन गरी 
स्वयंसेवकीय भलूमका लनवायि गने। 

(५) राहिय यवुा पररषद, प्रदेश यवुा पररषद् नगर यवुा पररषद् र मािििका लनकायिरुमाफय ि स्थानीय स्िरमा 
सञ्चािन िनुयेवुािणक्षि काययक्रम कायायन्वयन गनय सियोग गने। 

(६) ठदगो हवकासका िक्ष्यिरुिाई आआफ्नो क्षेत्रमा स्थानीयकरि गरी कायायन्वयन गनय यवुाको साथयक 
सिभालगिाका साथनेितृ्प्वदायी भलूमका िेल्ने। 

(७) प्रत्प्येक यवुा क्िबिे यवुाको सिभालगिामा वडासलमलिको समन्वय र सिकाययमा कणम्िमा एक उद्यम िथा 
एक अलिररक्तहक्रयाकिापको नेितृ्प्व र व्यवस्थापन गने। 

(८) राहिय यवुा पररषद् वा प्रदेश यवुा पररषद् र नगर यवुा पररषद् संग समन्वय र सिकायय गरी यवुािणक्षि 
काययक्रमिरुसञ्चािन गने। 

 (९) सावयजलनक लनकायमा सूचनाको िकको कायायन्वयन िथा ससुाशन प्रवद्धयनमा टेवा पयुायउन।े 

(१०) वडास्िरमा यवुा ि्याङ्क व्यवस्थापन गने। 

(११) पररषद्िे िोकेको अन्य कायय गने। 

 

पररच्छेद-६ 

पररषद्सगँ आवद्धिा र काययक्रम सञ्चािन 

१३. यवुा सम्बन्धी संघ, संस्थािाई आवद्धिा प्रदान गने : 

(१) यवुाको िक, हििको संरक्षि र हवकास गने उद्देश्य रािी प्रचलिि कानून बमोणजम दिाय भएका 
नगरपालिका क्षते्र लभत्रका र नगरलभत्र काम गनय चािने संघ संस्था पररषदमा अलनवायय आबद्ध िनु ुपनेछ। 

(२) आवद्धिाका िालग िपसीिबमोणजमको हववरि ििुाई पररषद् समक्ष अनसूुची-१ बमोणजमको ढाँचामा 
लनवेदन ठदन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोणजम लनवेदन ठदंदा सम्बणन्धि संघ वा संस्थाको हवधानसमेि संिग्न गनुय पनेछ। 



 

 
 

(४) उपदफा (२) बमोणजम प्राप्त लनवेदन ठदन ेसंघसंस्थािाई आवद्घिा प्रदान गनय उपयकु्त देणिएमा काययकारी 
सलमलििे िोकबमोणजमको दस्िरु लिईय अनसूुची २ बमोणजमको ढाँचामा आवद्घिा प्रदान गनय सक्नछे। 

(५) उपदफा (४) बमोणजम आवद्घ भएका संघसंस्थािे प्रत्प्येक दईु वषयमा सलमलििे िोकेबमोणजमको दस्िरु 
बझुाई नवीकरि गनुय पनेछ। 

(६) उपदफा (४) बमोणजम पररषद्सँग आवद्घ भएका संघसंस्थाबाट कायायन्वयन भएका काययक्रमिरुको वाहषयक 

प्रलिवेदन आलथयक वषय समाप्त भएको िीन महिनालभत्र पररषद् समक्ष पेश गनुय पनेछ। 

(७) प्रचलिि कानून हवपररि कायय गरेको पाइएमा, आवद्धिा नवीकरि नगरेमा, िगािार दईु आलथयक वषयसम्म 

प्रलिवेदन नबझुाएमा, उद्देश्य बमोणजम कायय नगरेमा संघसंस्थाको आवद्घिा नवीकरि िथा आवद्घिा रद्द गनय 

सहकनछे। 

(८) नगरपालिका लभत्र यवुासम्बन्धी कायय गने वा गनय चािाने कुनैपलन संघ संस्थािे कुनैपलन लनकायबाट 
जस्िोसकैु प्रकारको आलथयक सियोग लिँदा वा ठदँदा पररषद्को पवुयस्वीकृलि लिनपुनेछ। 

१४. काययक्रम सञ्चािन गने : दफा १३ बमोणजम पररषद्सँग आवद्ध भएका यवुासम्बन्धी संघ, संस्थािे 
आफ्नोहवधानको अधीनमा रिी बेरोजगार यवुािाई हवलभन्न ज्ञान र सीपसम्बन्धी िािीम प्रदान गनय, यवुािाई 
सशक्तीकरिगनय र हपछलडएको समदुाय वा वगयको यवुाको िक, हििको संरक्षि िनु ेहवलभन्न काययक्रम सञ्चािन 
गनय सक्नेछ। 

पररच्छेद-७ 

उपाध्यक्ष िथा कमयचारी 

१५. उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नगर काययपालिकािे नगर यवुा पररषद्को काययकारी प्रमिुको रुपमा 
काम गनयदफा ५ को १(ि) बमोणजमको उपाध्यक्षको लनयणुक्त गनेछ। 

(२) उपाध्यक्षिे नगर काययपालिकािे िोकेबमोणजमको पाररश्रलमक र सहुवधा पाउनछे। 

(३) उपाध्यक्षको पदावलध चार बषयको िनुेछ। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको भए िापलन उपाध्यक्षिे आफ्नो पद अनरुुपको आचरि नगरेमा, 

पदीय णजम्मेवारी पूरा नगरेमा वा पररषद्िाई िानी नोक्सानी परुय्ाएमा नगर काययपालिकािे लनजिाई जनुसकैु 
बिि उपाध्यक्षको पदबाट िटाउन सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोणजम उपाध्यक्षिाई पदबाट िटाउन ुअणघ लनजिाई सफाई पेश गने मौका ठदन ुपनेछ। 

(६) उपाध्यक्षको सेवाको अन्य शिय नगरकाययपालिकािे िोहकए बमोणजम िनुेछ। 



 

 
 

१६. उपाध्यक्षको काम, कियव्य र अलधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उणल्िणिि काम, कियव्य र अलधकारको 
अलिररक्तउपाध्यक्षको काम, कियव्य र अलधकार देिाय बमोणजम िनुेछाः- 

(क) पररषरद्वारा स्वीकृि नीलि, योजना र काययक्रम कायायन्वयन गने, गराउने, 

(ि) पररषद्को वाहषयक काययक्रम, योजना िथा बजेट ियार गरी पररषद् समक्ष पेश गने, 

(ग) पररषद् िथा सलमलिको लनियय कायायन्वयन गने, गराउने, 

(घ) पररषद्बाट सञ्चालिि योजना िथा काययक्रमको अनगुमन गने, गराउन,े 

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

(च) िोहकएबमोणजमका अन्य काम गने। 

१७. कमयचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) पररषद्को काययसञ्चािन गनय नगरपालिकािे स्रोि ब्यिोने गरर 
नगरसभािे स्वीकृि गरेको संगठन सभे अनसुारको स्वीकृि संगठन संरचना अनसुारको पररषद्िे स्वीकृि गरे 
बमोणजमको संगठन संरचना र कमयचारीको दरवन्दी अनसुारका कमयचारीिरु रिनेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोणजम संगठन संरचना र स्रोि ब्यवस्था नभएसम्म पररषद्को कायायिय णशक्षा यवुा िथा 
िेिकुद शािा र सो शािामा काययरि कमयचारीका साथै नगरपालिकािे यवुा पररषदमा काम गनय िोकेको 
आफ्नो संरचना लभत्र रिेका अन्य कमयचारी नै यस पररषद्का कमयचारी िनुेछन।् 

(३) पररषद्का कमयचारीको लनयणुक्त, पाररश्रलमक, सहुवधा िथा सेवाका शियिरु िोहकएबमोणजम िनुेछन।् 

(४) उपदफा (२) बमोणजमका कमयचारी लनयकु्त नभएसम्मको िालग पररषद्को अनरुोधमा नगरपालिकािे कुनै 

    कमयचारीिाई पररषद्मा काम गने गरी िटाउन सक्नेछ। 

पररच्छेद-८ 

पररषद्को कोष 

१८. पररषद्को कोष : (१) पररषद्को आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष िनुेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोणजमको कोषमा देिायका रकमिरु रिनेछन:्- 

(क) संणघय सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपालिका बाट प्राप्त रकम, 

(ि) कुनै व्यणक्त वा संघ संस्थाबाट सियोग स्वरुप प्राप्त रकम, 

(ग) हवदेशी सरकार, अन्िराहिय संघ संस्था वा व्यणक्तबाट प्राप्त रकम िर हवदेशी सरकार, अन्िराहिय संघ 
संस्था वा ब्यणक्तबाट रकम सियोग लिदाँ नगरकाययपालिकाको स्वीकृलि र लसफाररस िथा संघीय सरकारको 
अनमुलि लिन ुपनेछ। 



 

 
 

(घ) यवुासम्बन्धी संघ संस्थािाई आवद्धिा प्रदान गदाय वा नवीकरि गदाय प्राप्त रकम, 

(ङ) पररषद्िे आन्िररक स्रोि पररचािनबाट आणजयि रकम, 

(च) अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम। 

(३) उपदफा (२) को िण्ड (ग) बमोणजमको रकम प्राप्त गनुय अणघ पररषद्््िे नगरपालिका िथा नेपाि 

सरकार, अथय मन्त्राियको स्वीकृलि लिन ुपनेछ । 

(४) पररषद्को नामबाट गररने सबै िचयिरु उपदफा (१) बमोणजमको कोषबाट व्यिोररने छ । 

(५) पररषद्को कोषमा रिने सम्पूिय रकम पररषद्िे िोकेको कुनै वाणिज्य बैंकमा पररषद्को नाममा 
नगरपालिकाको िेिा प्रमिु र प्रमिु प्रशासकीय अलधकृिको सयकु्त दस्ििि रिने गरी िािा िोिी संचािन 
गररनेछ । 

(६) पररषद्को कोषको िथा ब्यवस्थापन र सञ्चािन संबन्धमा अन्य िोहकए बमोणजम िनुेछ । 

१९. िेिा र िेिापरीक्षि : (१) सलमलिको आय व्ययको िेिा र िेिा परीक्षि नगरपालिकाको  िेिा िथा 
आलथयक प्रशासन शािाबाट नै सञ्चािन िनुछे ।  

(२) पररषद्को िेिापररक्षि नगरपालिकािे नै गराउने छ । 

 

पररच्छेद-९ 

हवहवध 

२०. भाग लिन निनुाेः पररषद्को कुनै सदस्य वा पदालधकारीिे पररषद्को ठेक्का पट्टा लिन वा आफ्नो लनजी 
स्वाथय भएको कुनैकाम कुरामा भाग लिन िुँदैन । 

२१. उपसलमलि वा काययदि गठन गनय सक्न े : (१) पररषद्िे यो ऐन वा यस दफा अन्िगयि बनेको लनयम, 

लबलनयम, लनदेणशका बमोणजम आफूिे गनुय पने कुनै कायय सम्पादन गनयको लनलमत्त आवश्यकिा अनसुार सलमलि, 

उपसलमलि वा काययदि गठन गनय सक्नेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोणजम गठठि सलमलि उपसलमलि वा काययदिको काम, कियव्य र अलधकार िथा 
काययहवलध सो सलमलि उपसलमलि वा काययदि गठन गदायका बिि सलमलििे िोके बमोणजम िनुेछ। 

२२. सेवा सहुवधा िथा बैठक भत्ता : (१) सलमलिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य िथा दफा २१ बमोणजमको 
सलमलि, उपसलमलि वा काययदिका सदस्यिे बैठकमा भाग लिए वापि नगरपालिकाको आलथयक काययहवलध 
बमोणजम सेवा सहुवधा िथा बैठक भत्ता पाउन सक्नेछन।् उक्त सेवा सलुबधा िथा बैठक भत्ता लनयम, लबलनयम, 

लनदेणशका बमोणजम िनुेछ। 



 

 
 

२३. वाहषयक प्रलिवेदन : (१) पररषद्िे आफूिे वषयभरर गरेको कामको वाहषयक प्रलिवेदन आलथयक वषय समाप्त 
भएको िीनमहिनालभत्र काययपालिकासमक्ष पेश गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको प्रलिवेदनमा अन्य कुराको अलिररक्त पररषद् र यवुा क्िपिरुिे वषयभररमा 
सम्पादन गरेका कामिरु र लिनको उपिब्धी, त्प्यस्िा कामको िालग गरेको िचय, पररषद्को कोषको िथा स्रोि 

साधनको अवस्था, पररषद्बाट भएका अन्य काम कारवािी िथा यवुाको के्षत्रमा देणिएका समस्या र सोको 
समाधानका उपायसमेिको हववरि उल्िेि गनुय पनेछ। 

(३) पररषद्िे आफूिाई प्राप्त स्रोि साधन, सम्पादन गरेका कायय र लिनको उपिब्धी एवं गरेको अन्य काम 

कारवािीको हववरि सवयसाधारिको जानकारीको िालग प्रत्प्येक वषय प्रकाशन गनुय पनेछ। 

२४. लनदेशन ठदन सक्न े :  (१) नगर काययपालिकािे पररषद्को काम कारवािी िथा सधुारको हवषयमा 
आवश्यक लनदेशन, समन्वयर सिजीकरि गनय सक्नेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोणजम ठदइएको लनदेशन, समन्वय र सिजीकरिको पािना गनुय पररषद् को कियव्य 
िनुेछ। 

२५. अलधकार प्रत्प्यायोजन : (१) पररषद्िे यो ऐन वा यस ऐन अन्िगयि बनेको काययलबलध बमोणजम 
आफूिाईप्राप्त अलधकारिरुमध्ये आवश्यकिा अनसुार केिी अलधकार सलमलि, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षिाई 
प्रत्प्यायोजन गनय सक्नेछ। 

(२) सलमलििे यो ऐन वा यस ऐनअन्िगयि बनेको दफाबमोणजम आफूिाई प्राप्तअलधकारिरुमध्ये आवश्यकिा 
अनसुार केिी अलधकार सलमलिको अध्यक्ष, कुनै सदस्य, सदस्य-सणचव वा पररषद्को कुनै अलधकृि कमयचारीिाई 
प्रत्प्यायोजन गनय सक्नेछ। 

२६. शपथ : पररषद् र सलमलिका पदेन सदस्य बािेकका अन्य सदस्यिे आफ्नो काययभार सम्िाल्न ु अणघ 
अनसुणुच ३ बमोणजमको पररषद्को अध्यक्ष समक्ष शपथ लिन ुपनेछ। 

२७. सियोग गनुय पनेाः पररषद्को काम कारबािीको सम्बन्धमा आवश्यक सियोग गनुय सम्बणन्धि सबैको 
कियव्य िनुेछ। 

२८. पररषद् हवघटन : (१) पररषद्िे यस ऐनको उद्देश्य बमोणजम काम गनय नसकेमा नगरपालिकािे जनुसकैु 
बिि पररषद् हवघटन गनय सक्नेछ। 

२९. सम्पकय  राख्न े : पररषद्िे संणघय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सम्पकय  रा्दा नगरपालिका माफय ि राख्न ु
पनेछ। 

३०. हवलनयम बनाउन े अलधकार : (१) यो ऐनको अधीनमा रिी पररषद्िे आवश्यक हवलनयम, लनदेणशका 
बनाउन सक्नछे। 



 

 
 

(२) उपदफा (१) बमोणजम आलथयक व्ययभार पने हवषयमा हवलनयम, लनदेणशका, ऐन बनाउँदा पररषद्िे नगर 
काययपालिकाको स्वीकृलि लिन ुपनेछ। 

  



 

 
 

अनसूुणच १ 

संस्थािरुको आवद्धिाका िालग ठदईने लनवेदनको ढाँचा (दफा १३ सँग सम्बणन्धि) 

लमलि :- .............................. 

श्री नगर यवुा पररषद् 

नमोबदु्ध नगरपालिका । 

हवषयाःआवद्ध िनु पाऊँ। 

        यवुा पररषद् ऐन २०७७ को दफा १३ को उपदफा (२) बमोणजम पररषद्सँग आवद्ध िनु चािेकािे 
देिायको हववरि ििुाई िथा कागजाि संिग्न गरी आवद्धिाका िालग यो लनवेदन पेश गरेको छु। पररषद्सगँ 
आवद्धिा भए वापिपािन गनुयपने शियको पािना गनय मञु्जर छौं । 

१. संघ वा संस्थाको नाम : 

२. संघ वा संसं्थाको ठेगाना : (क) नगरपालिका : .................................................................... 

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

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

३. संघ वा संस्थाको उदेश्य : 

(क) 

(ि) 

(ग) 

(घ) 

४. संघ वा संस्थाको नवीकरि बिाि रिने अवलध : 

५. संघ वा संस्थाको कायय सलमलिका सदस्यिरुको नाम, ठेगाना र सम्पकय  : 

(क) 

(ि) 

(ग) 

(घ) 

(ङ) 



 

 
 

६. संिंग्न कागजाििरु : 

 (क) संघसंस्था दिायको प्रमािपत्र: 

(ि) लनवेदक संघसंस्थाको हवधानको प्रलिलिहप: 

(ग) पलछल्िो आलथयक वषयको िेिा परीक्षि प्रलिवेदन: 

 (घ) संघसंस्थाको िफय बाट आवद्धिाको िालग लनवेदन ठदने व्यणक्तिाई सो गनय अलधकार ठदएको लनिययको 

प्रलिलिहप : 

संस्थाको छाप : 

लनवेदकको – 

नाम, थर :…………………………………… 

ठेगानााः………………………………………. 

दस्ििि :……………………………………… 

पद :……………………………………………. 

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

ठेगाना :…………………………………………. 

 

  



 

 
 

 

अनसूुची-२ 

(दफा १३को उपदफा (४) सँग सम्बणन्धि) 

पररषद्सँग आवद्धिाको प्रमािपत्रको ढाँचा 

पररषद्सगँ आवद्ध िनु पाऊँ भनी ................................................... (संघ वा संस्थाको नाम र ठेगाना) 

िे लमलि ............................... मा ठदएको लनवेदन उपर कारवािी िुँदा पररषद्को लमलि ................... 
........ को लनिययानसुार त्प्यस संघ वा संस्थािाई नगर यवुा पररषद् ऐन, २०७७ को दफा १३ को उपदफा 
(४) बमोणजम पररषद्सँग आवद्ध गरी यो प्रमाि-पत्र प्रदान गररएको छ । 

१. आवद्धिा नम्बराः 

२ आवद्धिा कायम रिने अवलध: यो आवद्धिाको नवीकरि गराएको अवस्थामा वािेक लमलि 
....................... सम्म कायमरिनेछ । 

सलमलिको छाप 

प्रमाि-पत्र जारी गने अलधकारीको 

नाम, थर :-…………………………………………. 

पद :-……………………………………………….. 

लमलि :-………………………………………………… 

पछाडी पट्टी नवहकरि सम्बन्धी हववरि 

 

लस. नं. नवीकरि गने 

कमयचारीको नाम थर 
 

कमयचारीको दजाय 
 

दस्ििि 

 

नहवकरि लमलि 

 

कायम रिने अवलध 

 

      
 

  



 

 
 

 

अनसूुची-३ 

(दफा २६ सँग सम्बणन्धि) 

शपथ 

 म................................................. (शपथ लिने व्यणक्तको नाम) ................................. नगर र 
जनिाप्रलि पूियवफादार रिी सत्प्य लनिापूवयक प्रलिज्ञा गछुय/इश्वर/नगर र जनिाका नाममा शपथ लिन्छु हक 
नमोबदु्ध नगरपालिका नगरयवुा पररषद्को ............................... पदको िैलसयििे मिाई िोहकएको काम 
मैिे जानेबझेुसम्म कियव्य सम्झी देश िथा सलमलि प्रलि वफादार रिी, भय, पक्षपाि वा दे्वष नरािी िोभ, िािच, 

मोिाहिजा नगरी इमान्दारीपूवयक प्रचलिि कानूनको अधीनमा रिी पािना गनेछु र आफ्नो कियव्य पािनाको 
लसिलसिामा आफूिाई जानकारी भएको कुनै गोप्य कुरा प्रचलिि कानूनको पािना गदाय बािेक म पदमा 
बिाि रिँदा वा नरिँदाको जनुसकैु अवस्थामा पलन कुनै हकलसमबाट प्रकट वा संकेि गने छैन । 

शपथ ग्रिि गनेको  

नाम : 

दस्ििि : 

लमलि : 

पद : 

शपथ ग्रिि गरेको प्रमाणिि गराउनेकोाः 

नाम : 

दस्ििि : 

लमलि : 

पद : 

 

 

 नमोबदु्ध नगरपालिकाको दोश्रो नगर सभाको पहििो अलधवेशनबाट भएको पहििो संशोधन 


