प्रदे श युवा परिषद् नियमावली,२०७७
प्रदे श युवा परिषद्ऐन,२०७६ को दफा ३१ले ददएको अधिकाि प्रयोग गिी बागमती प्रदे श सिकािले दे हायका
ननयमहरु बनाएको छ ।
1. संक्षिप्त िाम ि प्रािम्भ: (१) यी ननयमहरुको नाम"प्रदे श युवा परिषद् ननयमावली,२०७७" िहे को छ।
(२) यो ननयमावली प्रदे श िाजपत्रमा प्रकाशन भएको ममनतबाट प्रािम्भ हुनेछ ।
2. परिभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस ननयमावलीमा,(क) "उपाध्यक्ष "भन्नाले परिषद्को उपाध्यक्ष सम्झनु पछथ ।

(ख) "ऐन" भन्नाले प्रदे श यव
ु ा परिषद् ऐन,२०७६ सम्झनु पछथ ।
(ग)

"परिषद्" भन्नाले ऐनको दफा ५बमोजजमको प्रदे श युवा परिषद् सम्झनु पछथ ।

(ङ)

"सममनत" भन्नाले ऐनको दफा१० बमोजजमको कायथकािी सममनत सम्झनुपछथ ।

(घ)

"मन्त्रालय"भन्नाले युवा क्षेत्र हे ने मन्त्रालय सम्झनु पछथ ।

3. परिषद्को अन्य काम, कततव्य ि अधिकाि:ऐनको दफा ६ मा उजललखखत काम, कतथव्य ि अधिकािको

अनतरिक्त परिषद्को अन्य काम, कतथव्य ि अधिकाि दे हाय बमोजजम हुनेछ:(क)
मन्त्रालयले ननयुक्त गिे का प्रदे श ववकास स्वयमसेवकहरुको परिचालन,अनुगमन ि
(ख)

(ग)
(घ)

मूलयाङ्कन गने,

युवाको क्षेत्रमा कायथ गने संघ संस्र्ाहरुसँग सहकायथ गनथ प्रदे शमभत्र युवाको ववकासमा
कायथ गनेगैिसिकािी संस्र्ाहरुलाई परिचालन गने सम्बन्िमा आवश्यक नीनत ननिाथिण
गने,

दव्ु यथसनीमा लागेका युवाहरुलाई पुनस्र्ाथपना गनथ तत्सम्बन्िी संघ वा संस्र्ासँग सहकायथ
गिी आवश्यक कायथक्रम सञ्चालन गने,

यव
ु ाको मनोववृ िमा सकािात्मक परिवतथन गनथ यव
ु ा जागिण तर्ा सचेतना अमभयान
सञ्चालन गने ।

4. उपाध्यिको सेवा, शतत ि सवु विा:(१) उपाध्यक्ष परिषद्को पूिा समय काम गने प्रमख
ु पदाधिकािी हुनेछ।
(२) उपाध्यक्षले परिषद्को कामको मसलमसलामा नेपाल मभत्र जानु पदाथ परिषद्को अध्यक्षबाट ि

नेपाल बादहि जाँदा प्रदे श सिकािबाट स्वीकृनत मलनु पनेछ ।

(३)उपाध्यक्षले प्रदे श सिकािको एघािौं तहको अधिकृत कमथचािीको शरु
ु तलब स्केल बिाबिको

पारिश्रममक पाउँ नेछ ।

(४) परिषद्ले उपाध्यक्षलाई एघािौं तहका अधिकृत कमथचािी सिह सवािी सािन, चालक ि इन्िन

सुवविा उपलब्ि गिाउनेछ।

(5) उपाध्यक्षलाई यस ननयमावलीमा तोककए बाहे को अन्य कुनैपनन प्रकािको प्रोत्साहन भिा लगायत

र्प सुवविाहरु ददईने छै न ।

5. जिल्ला युवा सममनतका अध्यिको सेवा शतत ि सवु विा:(1) जजलला युवा मसममतको अध्यक्षले सञ्चाि ि
यातायात खचथ वापत प्रत्येक मदहना बीस हजाि रुपैयाँपाउनेछन ् ।

(२) जजलला यव
ु ा मसममनतको अध्यक्ष ननयममतरुपमाजजलला जस्र्त यव
ु ा क्षेत्र हे ने कायाथलयमा

उपजस्र्त भई कायथ सम्पादन गनुप
थ नेछ।
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6. उपाध्यि तथा जिल्ला यव
ु ा सममनतका अध्यिले पाउिे बिदा: उपाध्यक्ष तर्ा जजलला युवा सममनतका
अध्यक्षले दे हायको बबदा दे हाय बमोजजम पाउनेछ:(क) भैपिी तर्ा पवथ बबदा:
ददन,

भैपिी आउने बबदा छ ददन ि पवथ बबदा छ ददन गिी जम्मा बाह्र

(ख) बबिामी बबदा: प्रत्येक बषथ बाह्र ददनका दिले,
(ग)

मदहला उपाध्यक्ष

(घ)

पुरुष उपाध्यक्ष तर्ा जजलला युवा सममनतका अध्यक्षको पत्नी सुत्केिी हुने भएमा सेवा
अवधिभि बढीमा दई
ु पटकसम्म ननजले सुत्केिीको अनघ वा पनछ गिी पन्र ददन प्रसूनत

(ङ)
(च)

तर्ा जजलला युवा सममनतका अध्यक्ष गवथभवती भएमा सेवा अवधिभि

बढीमा दई
ु पटकसम्म सुत्केिी अनघ वा पनछ गिी अन्ठानब्बे ददन प्रसनू तबबदा पाउनेछन ्,

स्याहाि बबदा पाउनेछ,

ककरिया बबदा: आफ्नो कुल िमथ अनुसाि उपाध्यक्ष तर्ा जजलला युवा सममनतका अध्यक्ष
आफैँ ककरिया बस्नु पिे ननजले बढीमा पन्र ददन ककरिया बबदा पाउनेछ,

यस ननयम बमोजजम उपाध्यक्ष तर्ा जजलला यव
ु ा सममनतका अध्यक्षले पाउने भैपिी तर्ा

पवथ बबदा ि बबिामी बबदा सजञ्चत हुने छै न ।
(छ) उपाध्यक्ष तर्ा जजलला युवा सममनतका अध्यक्षले भैपिी ि पवथ बबदा आफैँ स्वीकृत गनथ
सक्नेछन ् ।

ति अन्य बबदा मलनु पिे मा उपाध्यक्षको हकमा परिषद्को अध्यक्षबाट ि जजलला

युवा सममनतकाअध्यक्षको हकमा उपाध्यक्षबाट बबदा स्वीकृत गिाउनु पनेछ।

7. युवा सम्िन्िी क्लि, संघ वा संस्था आवद्िता तथा िवीकिण सम्िन्िी व्यवस्था:(1)ऐनको दफा १६

बमोजजम परिषद्मा आवद्ि हुन चाहने संघ वा संस्र्ाले दे हायका कागजातहरु संलग्न िाखी अनुसूची-१
बमोजजमको ढाँचामा परिषद्को सधचवालयमा ननवेदन ददनु पनेछ:(क) संस्र्ा दताथको प्रमाणपत्रको प्रनतमलवप,
(ख) संस्र्ाको वविान वा प्रबन्िपत्र,
(ग)
(घ)

संघ वा संस्र्ाको अनघललो आधर्थक वषथको वावषथक लेखापिीक्षण प्रनतवेदन,
संस्र्ाको अनघललो आधर्थक वषथको कि चुक्ताको प्रमाण पत्र ।

(२) उपननयम(१) बमोजजम प्राप्त ननवेदन उपि परिषद्ले आवश्यक जाँचबझ
ु गदाथ ननवेदक संघ वा

संस्र्ालाई परिषद्मा आवद्िता प्रदान गनथ उपयक्
ु त दे खखएमा तीन हजाि रुपैयाँ दस्तुि मलई अनुसच
ू ी-२
बमोजजमको ढाँचामा आवद्िताको प्रमाणपत्र ददइनेछ ।

(३) परिषद्मा आवद्ि भएका संघ वा संस्र्ाले आफ्नो आवद्िता कायमै िाख्न चाहे मा त्यस्तो

आवद्िताको अवधि सककनु भन्दा पन्र ददन अगावै नवीकिणको लाधग अनस
ु ूची-३ बमोजजमको ढाँचामा
परिषद्मा ननवेदन ददनुपनेछ ।

(४)उपननयम (३) बमोजजम ददने ननवेदनको सार्मा दे हायका कागजात पेश गनुथ पनेछ :(क) संघ वा संस्र्ाले नवीकिण वा बहाल िहने अवधि पुजटट गने प्रमाणको प्रनतमलवप,
(ख) क्लब, संघ वा संस्र्ाको वावषथक लेखापिीक्षण प्रनतवेदन,
(ग) किचुक्ताको प्रमाण पत्र,
(घ) परिषद्ले तोकेको अन्य कागजात।
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(५) उपननयम (३) बमोजजमको आवद्िता नवीकिण गिाउनका लाधग ददएको ननवेदन जाँचबझ
ु गदाथ

परिषद्ले उपयुक्त दे खेमा तीन हजाि रुपैयाँ नवीकिण दस्तुि मलई ननवेदक संघ वा संस्र्ाको आवद्िता
नवीकिण गरिददनेछ ।

(६)उपननयम (३) बमोजजमको अवधिमभत्र आवद्िता नवीकिण गिाउन नसक्ने संघ वा संस्र्ाले

त्यसको मनामसब कािण दे खाई सो अवधि समाप्त भएको ममनतले तीन मदहनमभत्र नवीकिणको लाधग
अनुसूची-३ बमोजजमको ढाँचामापरिषद्मा ननवेदन ददनसक्नेछ।

(७)उपननयम (६) बमोजजम पिे कोननवेदन जाँचबझ
ु गदाथ मनामसब दे खखएमा परिषद्ले उपननयम (५)

बमोजजम लाग्ने नवीकिण दस्तुिमात्यस्तो दस्तुिको पचास प्रनतशत र्प दस्तुि मलई त्यस्तो संघ वा
संस्र्ाको आवद्िता नवीकिण गरिददनु पनेछ ।

8. आवद्िता िद्द सम्िन्िी व्यवस्था: (1) दे हायको अवस्र्ामा परिषद्मा आवद्ि भएका संघ वा संस्र्ाको
आवद्िता स्वत: िद्द भएको मानननेछ :-

(क) प्रचमलत कानून बमोजजम संघ वा संस्र्ाको ववघटन भएमा,
(ख) ननयम 7 बमोजजमको अवधिमभत्र आवद्िता नवीकिण नगिाएमा,
(२) दे हायको अवस्र्ामा परिषद्ले आफूसँग आवद्ि भएका संघ वा संस्र्ाको आवद्िता िद्द गनथ

सक्नेछ:-

(क) वावषथक लेखापिीक्षण नगिाएमा,
(ख) संघ वा संस्र्ाको वविानमा संशोिन भई कायथक्षेत्रमा युवा क्षेत्र निहनेभएमा,
(ग) संघ वा संस्र्ाको िकम दहनाममना गिे मा,
(घ) आफ्नो उद्दे श्य अनुरुप कामकािबाही गिे को नपाइएमा,
(ङ) परिषद्को दहत ववपिीतको कुनै कायथ गिे मा वा परिषद्लाई हानी नोक्सानी पर्ु याएमा,
(च) परिषद्ले आवद्िता ददँ दाको शतथ तर्ा परिषद्को सहयोग ि सहकायथमा गरिने कुनै
सम्बन्िमा ददएको ननदे शन पालना नगिे मा,

कामको

(छ) कुनै िाजनीनतक दलसँग आवद्ि भएमा
(ज) िाजटिय एकता तर्ा सामाजजक सदभाव खलबमलने कायथ गिे मा ।
(3) यस ननयम बममजजम आवद्िता िद्ि गनुथ पव
ू थ परिषद्ले त्यस्तो संघ वा संस्र्ालाई सात ददनको

समय ददएि सफाइको मौका ददनु पनेछ।

9. आय व्ययको ववविण िाख्नु पिनेः(१)परिषद्माआवद्ि संघ वा संस्र्ाले आफूले प्राप्त िकमको आय व्यायको
ववविण िाख्नु पनेछ ।

(२) उपननयम(१) बमोजजमको ववविण परिषद्ले तोकेको समयमभत्र परिषद् समक्ष पेश गनुथ पनेछ।
(३)आफूसँग आवद्ि संघ वा संस्र्ाहरुले उपननयम(१) बमोजजम िाखेको आय व्ययको ववविण

परिषद्ले जुनसुकै समयमाजाँच गनथ गिाउन सक्नेछ ।
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(४)परिषद्ले उपननयम (३) बमोजजम संघ वा संस्र्ाको आय व्ययको ववविणा जाँच गदाथ कुनै

अननयममतता वा दहनाममना भएको दे खखएमा त्यसिी अननयममत वा दहनाममना भएको िकम सम्बजन्ित
व्यजक्तबाट प्रचमलत कानून बमोजजम असुल उपि गनेछ।
10.

आचिणसम्िन्िी व्यवस्थाेः(१) परिषद्, कायथकािी सममनत, जजलला युवा सममनतमा ननयुक्त हुने
मनोनयन हुने पदाधिकािीहरुले दे हायका आचिण पालना गनुथ पनेछ:-

तर्ा

(क)

पदाधिकािीले अनुशासनमा िही आफ्नो कतथव्य इमान्दािीता ि तत्पिताकासार् पालना

(ख)

संस्र्ा मभत्र ि बादहि उधचत आदि ि व्यवहाि गने,

(ग)
(घ)
(ङ)

गने,

आफ्नो जजम्मेवािी सम्वन्िी कुिामा मतलव साध्ने मनसायले कसैमाधर् अवाञ्छनीय
प्रभाव नपाने,

पूिा समय काम गने पदाधिकािीले िाजनीनतमा भाग नमलने,

(च)

सिकािको नीनत ववपिीत हुने गिी कुनै गनतववधि नगने,
आफूलाई अजततयािी नभएका ववषयमा आफूलाई जानकािीमा आएको सिकिी काम काज

(छ)

आफ्नो जजम्मेवारिको कामलाई असि पनथ सक्ने गिी आफू ि परिवािका कुनै सदस्यबाट

(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)
(ठ)
(ड)

सम्बन्िी ववषयहरु अनाधिकतथरुपमा प्रचािप्रसाि नगनेनगिाउने,

कुनैप्रकािको उपहाि, कोसेली सापटी, चन्दा नमलने मलन नलाउने,

पिू ा समय काम गने पदाधिकिीले आफ्नो पदाविीमा कुनै पनन िाजनीनतक वा संस्र्ागत
पदको लाधग हुने ननवाथचनमा उम्मेदवाि हुन वा मत नमाग्ने,
पदाधिकािीले यौनजन्य दव
थ वहाि ि घिे लु दहंसा सम्बन्िी कायथनगनेनगिाउने,
ु य
आफ्नो

पदीय

परिपालना गने,

जजम्मेवारिलाई

ननटपक्ष,

स्वच्छ,

नछटो

छरितो

तर्ा

मशटटतापूवक
थ

आफ्नो सेवा ि पद अनक
ु ू लको मयाथददत आचािणमा िही सावथजननक सम्पनतको संिक्षण ि
उपयोगमा उधचत व्यवहाि पदथ शन गने,

ऐन तर्ा यस ननयमावली बमोजजम तोककएको जजम्मेवािी तोककएको समयमानै गने,
प्रचमलत कानून ववपिीत कुनै कायथ नगनथ ।

(2)यस ननयम ववपिीत आचिणको कायथ गने गिाउने परिषद्, कायथकािी सममनत, जजलला युवा

सममनतमा ननयक्
ु त हुने तर्ा मनोनयन हुने पदाधिकािीहरुलाई ऐन बमोजजम ननिाथरित कािबाही गरिनेछ ।

(3) ऐन बमोजजम परिषद्, कायथकािी सममनत, जजलला युवा सममनतमा ननयुक्त हुने तर्ा मनोनयन
हुने पदाधिकािीहरुलाई आचिण सम्बन्िी कािबाही गिी पदबाट हटाउँ दा यस ननयममा उजललखखत
आचिणलाई आिाि मान्नु पनेछ ।
11.
12.

संगठि संिचिा व्यवस्था : परिषद्को संगठन संिचना आधर्थक माममला तर्ा योजना मन्त्रालयको सहमनतमा
प्रदे श सिकािले स्वीकृत गिे बमोजजम हुनेछ ।
िैठक भत्ता:(१)परिषद्का अध्यक्ष िसदस्य तर्ा सममनतका संयोजक ि सदस्यहरुले

वापत प्रचमलत ननयमानुसािको बैठकभिा पाउनेछन ् ।

बैठकमा भाग

मलए

(२)जजलला युवा सममनतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ि सदस्यले बैठकमा भाग मलए वापत प्रनत बैठक एक

हजाि पाँच सयभिा पाउनेछन ्।

(3) उपननयम (1) ि (2) बमोजजमका पदाधिकािी िहे को सममनतको बैठक मदहनामा तीन पटक भन्दा

बढी बसेमा र्प बैठकको बैठक भिा प्राप्त हुनेछैन ।
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13.

शपथ ग्रहण सम्िन्िी व्यवस्थाेः ऐनको दफा २६ बमोजजमको पदाधिकािीले आफ्नो कायथभाि सम्हालनु अनघ
ऐनले तोकेको ढाँचामा दे हाय समक्षशपर् ग्रहण गनुथ पनेछ:-

(क) परिषद्का उपाध्यक्ष ि मनोनीत सदस्यलेपरिषद्को अध्यक्षसमक्ष,

(ख) जजलला युवा सममनतका अध्यक्ष ि मनोनीत सदस्यलेपरिषद्को उपाध्यक्षसमक्ष ।

5

अनुसूची-१

(ननयम 7 को उपननयम (१) सँग सम्बजन्ित)
प्रदे श युवा परिषद्मा आवद्िताको लाधग ददइने ननवेदनको ढाँचा
ममनत: .........................
श्री प्रदे श युवा परिषद्,
बागमती प्रदे श,................ ।
ववषय : परिषद्मा आवद्ि हुन पाउँ ।
प्रदे श युवा परिषद् ऐन,२०७६ को दफा १६ तर्ा प्रदे श युवा परिषद् ननयमावली, २०७७ को ननयम 7को उपननयम
(१)बमोजजम परिषद्सँग आवद्ि हुन चाहे कोले दे हायको ववविण खुलाई तर्ा कागजात संलग्न गिी तोककएको
दस्तुि सदहत आवद्िताका लाधग यो ननवेदन पेश गिे को छु ।परिषद्सँग आवद्िता भए वापत पालन गनप
ुथ ने
शतथको पालना गनथ मञ्जुि छु ।
१= क्लब/संघ वा संस्र्ाको नाम :
२. क्लब/संघ वा संस्र्ाको ठे गाना :
(क) गाउँ पामलका/नगिपामलका/उप म न पा / म न पा:
(ख) जजलला : ..........................

(ग) फोन नं.: ................

(घ) फ्याक्स नं.: .......................

(ङ) इमेल: .......................

(च) वेवसाइट : ...............................
३. संघ वा संस्र्ाको उद्दे श्य :
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
४. संघ वा संस्र्ाको नवीकिण बहाल िहने अवधि :
५. संघ वा संस्र्ाको कायथ सममनतका सदस्यहरुको नाम ि ठे गाना :
(क)

(ख)
(ग)
(घ)
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(ङ)

६. संलग्न कागजातहरु:
(क) संघ वा संस्र्ा दताथको प्रमाणपत्र,
(ख) सञ्चालन गरिने कायथक्रम,
(ग) ननवेदक संघ वा संस्र्ाको वविान प्रनतमलवप,
(घ) पनछललो आधर्थक वषथको लेखापिीक्षण प्रनतवेदन,
(ङ) संघ वा संस्र्ाको तफथबाट आवद्िताको लाधग ननवेदन ददने व्यजक्तलाई सो गनथ अधिकाि ददएको ननणथयको
प्रनतमलवप
संस्र्ाको छाप :

ननवेदकको नामर्ि :
दस्तखत :
पद :

संघ वा संस्र्ाको नाम :
ठे गाना :
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अनुसूची-२

(ननयम 7 को उपननयम (२) सँग सम्बजन्ित)

प्रदे श युवा परिषद्मा आवद्ि संघ तर्ा संस्र्ाको प्रमाणपत्रको ढाँचा
प्रदे श युवा परिषद्
बागमती प्रदे श

आवद्िताको प्रमाणपत्र
श्री

................................................

लाई प्रदे श यव
ु ा परिषद् ऐन, २०७६ को दफा १६ तर्ा प्रदे श यव
ु ा ननयमावली,

२०७७ को ननयम 7 को उपननयम (२) बमोजजम परिषद्को कायथकािी सममनतको ममनत

को

ननणथय बमोजजम यो आवद्िताको प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको छ ।

१. आवद्िता नम्बि :

२. आवद्िता कायम िहने अवधि: ममनत ......................................... सम्म कायम िहनेछ ।

परिषद्को छाप

प्रमाणपत्र जािी गने अधिकािीको
नाम, र्ि :पद :ममनत :-

पछाडडपट्टी
नवीकिण सम्बन्िी ववविण:

मस.नं.

नवीकिण गने कमथचािी

दजाथ

दस्तखत
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ममनत

जािी अवधि

कायाथलयको
छाप

अनुसूची-३

(ननयम 7 को उपननयम (३) सँग सम्बजन्ित)

श्री प्रदे श युवा परिषद्,

बागमती प्रदे श, ............

आवद्िता नवीकिण गिाउनको लाधग ददने ननवेदनको ढाँचा

ममनत:

ववषय : आवद्िता नवीकिण गिी पाउँ ।

यस संघ/संस्र्ाको प्रदे श यव
ु ा परिषद्सँगको आवद्िता कायम िहने अवधि ममनत ................... मा समाप्त हुने
भएकोले प्रदे श युवा परिषद् ननयमावली, २०७७ को ननयम 7को उपननयम(३)बमोजजम आवद्िता नवीकिण
गिाउनतोककएको दस्तुि सदहतयो ननवेदन पेश गिे को छु ।
संलग्न कागजातहरु:

(क) परिषद्मा आवद्ि भएको प्रमाणपत्रको सक्कलै ि एक प्रनत प्रनतमलवप,
(ख) पनछललो आधर्थक वषथको लेखापिीक्षण प्रनतवेदन,

(ग) संघ वा संस्र्ाको नवीकिण बहाल िहने अवधि दे खखने प्रमाणपत्रको प्रनतमलवप,
(घ) किचक्
ु ताको प्रमाणपत्रको प्रनतमलवप

(ङ) पनछललो दई
ु वषथमा सम्पादन गिे का मुतयमुतय कायथको ववविण,
संस्र्ाको छाप

ननवेदकको
नामर्ि :

दस्तखत :
पद :

संघ वा संस्र्ाको नाम :
ठे गाना :
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