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चन्द्रागिरि नििपागिका युवा गवकास सगिगि ऐन, २०७६ 

प्रस्िावनााः युवाको हक गहिको संिक्षण, सम्बर्द्धन ि सशक्तीकिणका साथै गशक्षा, सीप, उद्यिशीििा ि िोगिािीिा  प्रवर्द्धन िर्द ै

स्थानीय स्रोि ि साधनको अगधकिि उपयोिबाट  सिुन्नि चन्द्रागिरि नििपागिका गनिाधणका िागि युवासम्बन्द्धी नीगि गनिाधणर्दगेि 

कायाधन्द्वयन िहसम्ि उनीहरुको साथधक सहभागििा बृगर्द् ििी गवकासिा ििूप्रवाहीकिण िनध वाञ्छनीय भएकोिे, 

स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को र्दफा २० को अगधकाि प्रयोि ििी चन्द्रागिरि नििपागिकाको ‘‘    ।      ।    सभाि ेयो ऐन 

बनाएको छ ।   

 

परिच्छेर्द–१ 

प्रािगम्भक 

 १. संगक्षप्त नाि ि प्रािम्भाः (१) यस ऐनको नाि “चन्द्रागिरि नििपागिका युवा गवकास सगिगि ऐन, २०७६” िहकेो छ ।   

(२) यो ऐन प्रिाणीकिण भएको दर्दनर्दगेि प्रािम्भ हुनेछ ।   

२. परिभाषााः गवषय वा प्रसङ्ििे अको अथध निािेिा यस ऐनिा,–  

(क) “अध्यक्ष” भन्नाि ेसगिगिको अध्यक्ष सम्झनुपछध ।   

(ि) “उपाध्यक्ष” भन्नाि ेसगिगिको उपाध्यक्ष सम्झनपुछध ।   

(घ) “िोदकएको” वा “िोदकए बिोगगि” भन्नािे यस ऐन अन्द्ििधि बनकेो गनयििा िोदकएको वा िोदकएबिोगगि सम्झनुपछध ।   

(ङ) “सगिगि” भन्नािे र्दफा ३ बिोगगि स्थापना भएको चन्द्रागिरि नििपागिका युवा गवकास सगिगि सम्झनुपछध ।   

(छ) “युवा” भन्नािे िागिय युवा परिषर्द ्ऐनि ेपरिभागषि ििेबिोगगिका व्यगक्त सम्झनपुछध ।   

(ग) “गवशेष सिुर्दायको युवा” भन्नािे द्वन्द्द्व पीगिि, गोगिििा पिेका, र्दगिि, र्दिुधि िथा िरिबीको िेिािुगन िहकेा, अपाङ्ििा भएका 

वा सीिान्द्िकृि अल्पसङ््यक सिुर्दायका युवा सम्झनपुछध ।   

(झ) “सर्दस्य” भन्नािे सगिगिको सर्दस्य सम्झनु पछध ि सो शब्र्दिे सगिगिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ि सर्दस्यसगचव सििेिा  गनाउँछ ।  

(ञ) "युवा क्िब" भन्नाि ेटोि ि विािा िठन हुन ेयुवाको क्िबिा  गनाउँछ ।  

परिच्छेर्द –२ 

सगिगिको िठन, काि, किधव्य ि अगधकाि 

 ३.  सगिगिको िठनाः (१) चन्द्रागिरि नििपागिका युवा गवकास सगिगिको िठन र्दहेायबिोगगि हुनेछाः–         

(क) चन्द्रागिरि नििपागिका प्रििु       –अध्यक्ष  

(ि) चन्द्रागिरि नििकायधपागिकािे िनोनयन ििेको युवा                     –उपाध्यक्ष  

(ि) चन्द्रागिरि नििपागिका सािागगक गवकास सगिगिका संयोगक         –सर्दस्य  

(घ) युवा गवकासको क्षते्रिा योिर्दान ििेकािध्ये सगिगििे िनोगनि ििेको एक गना िगहिासििे गिन गना युवा  - सर्दस्य  

(ङ)  विा युवा क्िबबाट सगिगििे िनोगनि ििेको एक गना िगहिासिेि र्द ु गना    –सर्दस्य  

(च) गशक्षा, युवा िथा िेिकुर्द शािा प्रिूि      –सर्दस्यसगचव  

(२)  िनोनीि सर्दस्यहरुको पर्दावगध चाि बषधको हुनछे ।  

(३)  उपर्दफा (२) िा गुनसुकै कुिा िेगिएको भए िापगन कुनै िनोगनि सर्दस्यि ेआफ्नो पर्दीय गगम्िेवािी पूिा नििेिा 

नििकायधपागिकािे गनगिा  गनुसुकै बिि सर्दस्यको पर्दबाट हटाउन सके्नछ ।  

(४)  उपर्दफा (३) बिोगगि िनोनीि सर्दस्यिा  पर्दबाट हटाउनु अगघ गनगिा  सफा  पेश िने िौकाबाट बगञ्चि िरिने छैन ।  

(५) र्दफा ३. उपर्दफा (१) िण्ि (ि) का िागि िान्द्यिा प्राप्त गशक्षण संस्थाबाट स्नािक िह उत्तीणध भएको िथा युवाको हक, गहिको 

संिक्षण, सम्वद्र्धन वा युवा गवकास ि परिचािनको क्षेत्रिा कम्िीिा पाँच बषध काि ििेका प्रगिगिि युवािध्येबाट उपाध्यक्षको पर्दिा 

गनयुगक्त िनुध पनेछ । नििपागिकाको क्षते्रगभत्र स्नािक िह उत्तीणध युवा नपाइएिा कक्षा १२ उत्तीणध ििेको युवािा  िनोनयन िनध 

सदकनेछ ।  



(६)  िनोगनि सर्दस्यको शैगक्षक योग्यिा िान्द्यिा प्राप्त गशक्षण संस्थाबाट कगम्ििा कक्षा १२ उत्तीणध भएको हुनु पनेछ नपाइएिा 

आधािभुि गशक्षा उत्तीणध ििेको युवािा  िनोनयन िनध सदकनेछ ।  

४. सगिगिको काि, किधव्य ि अगधकािाः यस ऐनिा अन्द्यत्र उगल्िगिि काि, किधव्य ि अगधकािको अगिरिक्त सगिगिको काि, 

किधव्य ि अगधकाि र्दहेाय बिोगगि हुनेछ ःाः–   

(क) युवासम्बन्द्धी र्दीघधकािीन नीगि िगुधिा ििी नििपागिकासिक्ष गसफारिस िने, 

(ि) स्थानीय सिकािबाट स्वीकृि नीगिको अधीनिा िही युवा सम्बन्द्धी योगना िथा कायधक्रि बना  िािू िने,  

(ि) सगिगिसँि आवर्द्िा प्राप्त िन ेसंघ, संस्थाहरुिे पािना िनुध पन ेशिधहरु गनधाधिण िन,े 

(घ) गवकास गनिाधण िथा सिाग सेवाको क्षते्रिा युवािा  स्वयंसेवकको रुपिा परिचािन िने सम्बन्द्धिा आवश्यक नीगि गनधाधिण िने, 

(ङ) युवािा  चन्द्रागिरि नििपागिका िथा िाि गनिाधणिा सहभािी हुन उत्प्प्रेरिि िन,े   

(च सगिगिको वार्षधक योगना कायधक्रि िथा बगेट स्वीकृि िन,े   

(छ) युवा गवकास, सशक्तीकिण एवं िूिप्रवाहीकिण सम्बन्द्धी गवषयिा संघीय सिकाि, प्रर्दशे सिकाि  ि स्थानीय सिकाििा  सुझाव 

दर्दने,   

(ग) स्थानीय स्िििा युवा गाििण, सशगक्तकिण ि परिचािन िन,े  

(झ  स्थानीय स्िििा युवा गसप, उद्यिगशििा िथा निेृत्प्व गवकास िन,े  

(ञ) युवाका क्षेत्रिा काि िनध िािीय युवा परिषर्द ्ि प्रर्दशे युवा परिषद्सँि सिन्द्वय, सहकायध िन,े  

(ट) िोदकएबिोगगिका अन्द्य कायध िन े।   

५.  सगिगिको बैठक ि गनणधयाः 

(१)  सगिगिको बैठक आवश्यकिा अनुसाि बसे्नछ ।  

(२) सगिगिको बैठक अध्यक्षको गनर्दशेनिा उपाध्यक्षि ेिोकेको गिगि, सिय ि स्थानिा बसे्नछ ।   

(३)  सगिगिको बैठक हुनुभन्द्र्दा कम्िीिा चौगवस घण्टा अिावै बैठकिा छिफि हुने गवषयको कायधसूचीसगहिको सूचना सर्दस्य–

सगचवि ेसर्दस्यहरुिा  दर्दनेछ । 

(४)  सगिगििा ित्प्काि कायि िहकेा कुि सर्दस्य सं्याको पचास प्रगिशिभन्द्र्दा बढी सर्दस्यहरु उपगस्थि भएिा सगिगिको बैठकको 

िागि िणपूिक सं्या पुिकेो िागननेछ ।   

(५)  सगिगिको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षि ेि गनगको अनुपगस्थगििा उपाध्यक्षिे िनेछ ।   

(६) सगिगिको बैठकिा बहुििको िाय िान्द्य हुनेछ ि िि बिाबि भएिा बठैकको अध्यक्षिा िन ेव्यगक्तिे गनणाधयक िि दर्दनेछ ।   

(७)  सगिगिको बैठकको गनणधय सर्दस्यसगचविे प्रिागणि ििी िाख्नछे ।   

(८)  कुनै गवशेषज्ञ वा पर्दागधकािीिा  सगिगिको बैठकिा पयधवके्षकको रुपिा भाि गिन आिन्द्त्रण िनध सदकनेछ ।   

(९)  सगिगिको बैठकसम्बन्द्धी अन्द्य कायधगवगध सगिगि आफैंिे गनधाधिण ििेबिोगगि हुनेछ ।                                                                  

परिच्छेर्द– ३ 

यवुा क्िब िठन िथा काि, किधव्य ि अगधकाि 

६. युवा क्िबको िठन  

 (१) चन्द्रागिरि नििपागिकाको प्रत्प्येक विािा सम्बगन्द्धि विाको विाध्यक्षको संिक्षकत्प्विा युवाक्िब िठन हुनछे । 

(२) उपर्दफा (१) बिोगगि िठन हुने युवाक्िबिा  सम्बगन्द्धि विागभत्रका युवा उिेि सिुहका २४ वषधसम्िका सम्पूणध युवाहरु 

युवाक्िबका साधािण सर्दस्य हुन सके्नछन् ।  

(३) विािा िठन हुने विास्ििीय युवाक्िबको एक कायधसगिगि िहन ेछ । 

(४) युवाक्िबका सर्दस्यहरुिे कायध सगिगिका अध्यक्ष¸ उपाध्यक्ष¸ सगचव िथा कोषाध्यक्ष आफूहरुिध्येबाट छनौट िनछेन ्। पाँचगना 

सर्दस्यसगहि नौ गनाको कायधसगिगििा कूि सर्दस्य सं्यािा कगम्ििा पचास प्रगिशि िगहिाको प्रगिगनगधत्प्व हुनपुनेछ । 

(५) युवाक्िबका सर्दस्य चयन िनधका िागि विासगिगििे यससम्बन्द्धी थप कायधगवगध गनिाधण ििी िाि ूिनध सके्नछ । 

(६) युवाक्िबका पर्दागधकािीहरुको पर्दावगध िठन भएको गिगिि े३ वषधको हुनछे ।  

(७) विास्ििीय युवाक्िबको सगचवािय सम्बगन्द्धि विा सगिगिको कायाधियिा िहनछे ।  

(८) प्रत्प्येक टोििा ५० गना युवासम्िको टोि युवा क्िब िठन िनध सदकनेछ । टोि युवाक्िबका युवाबाट विा युवाक्िब िठन हुनेछ । 



७.  युवाक्िबको काि, किधव्य ि अगधकाि  

(१) युवाको निेृत्प्व िथा क्षििा गवकास ि परिचािनिा सहगीकिण िने ।   

(२) चन्द्रागिरि नििपागिकासँि सिन्द्वय ि सहकायध ििी युवा गवकासका योगना ि कायधक्रि गनिाधण िने ।  

(३) चन्द्रागिरि नििपागिकािा सञ्चािन हुने सिसफाइ¸ वािाविण संिक्षण¸बािअगधकाि¸िानव अगधकाि¸ िगहिा अगधकाि¸शैगक्षक 

कायधक्रि¸िािु औषधगवरुर्द्का अगभयान, सािागगक अन्द्धगवश्वास ि कुिीगि गवरुर्द्का सचेिना अगभयानहरुिा सदक्रयिापूवधक सहभािी 

हुने िथा कायधक्रि सञ्चािन िन े। 

(४) प्राकृगिक िथा अन्द्य प्रकोप व्यवस्थापन िथा गवपर्दका बिेा गवपर्द ्पूवध ियािी िथा िाहि ि उर्द्ाि कायधिा विासगिगि, िाउँपागिका 

िथा नििपागिकासँिको सिन्द्वय  ि सहकायधिा स्थानीय युवा  परिचािन ििी स्वयंसेवकीय भूगिका गनवाधह िने ।  

(५) िागिय युवा परिषर्द ्ि िािहिका गनकायहरुिाफध ि स्थानीय स्िििा सञ्चािन हुने युवािगक्षि कायधक्रि कायाधन्द्वयन िनध सहयोि िन े

।  

(६) दर्दिो गवकासका िक्ष्यहरुिा  आ-आफ्नो क्षते्रिा स्थानीयकिण ििी कायाधन्द्वयन िनध युवाको साथधक सहभागििाकासाथ निेृत्प्वर्दायी 

भूगिका िले्ने ।  

(७) प्रत्प्येक युवा क्िबि ेयुवाको सहभागििािा विासगिगिको सिन्द्वय ि सहकायधिा कगम्ििा एक उद्यि िथा एक अगिरिक्त 

दक्रयाकिापको नेिृत्प्व ि व्यवस्थापन िने । 

(८) िागिय युवा परिषर्द ्वा प्रर्दशे युवा परिषर्द ्ि चन्द्रागिरि नििपागिकाबीच सिन्द्वय ि सहकायध ििी युवािगक्षि कायधक्रिहरु सञ्चािन 

िने । 

(९) सावधगगनक गनकायिा सूचनाको हकको कायाधन्द्वयन िथा सुसाशन प्रवर्द्धनिा टवेा पुयाधउने । 

(१०) विास्िििा युवा िथ्याङ्क व्यवस्थापन िने । 

 

परिच्छेर्द– ४ 

सगिगिसँि आवर्द्िा ि कायधक्रि सञ्चािन 

८.  युवा सम्बन्द्धी संघ, संस्थािा  आवर्द्िा प्रर्दान िनेाः 

(१) युवाको हक, गहिको संिक्षण ि गवकास िने उदे्दश्य िािी प्रचगिि कानूनबिोगगि र्दिाध भएका चन्द्रागिरि नििपागिकाको क्षते्रगभत्र 

काि िनध चाहन ेसंघ संस्था सगिगििा आबर्द् हुन ुपनेछ ।  

िि, िागिय युवा परिषर्द ्वा प्रर्दशे युवा परिषद् िा आवर्द् भइसकेका संघसंस्थाको हकिा यो उपर्दफा िािू हुन ेछैन । 

 (२) आवर्द्िाका िागि िपसीिबिोगगिको गवविण ििुा  सगिगिसिक्ष अनुसूची ‘‘।‘। बिोगगिको ढाँचािा गनवेर्दन दर्दन ुपनेछ ।   

(३)  उपर्दफा (२) बिोगगि गनवेर्दन दर्दरं्दा सम्बगन्द्धि संघ वा संस्थाको गवधानसििे संिग्न िनुध पनछे ।   

(४)  उपर्दफा (२) बिोगगि प्राप्त गनवेर्दन दर्दन ेसंघसंस्थािा  आवद्घिा प्रर्दान िनध उपयुक्त र्दगेिएिा सगिगििे िोकेबिोगगिको 

र्दस्िुि गि ध अनुसूची २ बिोगगिको ढाँचािा आवद्घिा प्रर्दान िनध सके्नछ ।   

(५)  उपर्दफा (४) बिोगगि आवद्घ भएका संघिसंस्थािे प्रत्प्येक पाँच वषधिा सगिगिि ेिोकेबिोगगिको र्दस्िुि बझुा  नवीकिण िनुध 

पनेछ ।  

(६)  उपर्दफा (४) बिोगगि सगिगिसँि आवद्घ भएका संघसंस्थाबाट कायाधन्द्वयन भएका कायधक्रिहरुको वार्षधक प्रगिवेर्दन आर्थधक 

वषध सिाप्त भएको िीन िगहनागभत्र सगिगिसिक्ष पशे िनुध पनछे ।   

(७)  प्रचगिि कानून गवपरिि कायध ििेको पाइएिा, आवर्द्िा नवीकिण नििेिा, ििािाि र्द ु आर्थधक वषधसम्ि प्रगिवेर्दन 

नबुझाएिा, उदे्दश्यबिोगगि कायध नििेिा संघसंस्थाको आवद्घिा नवीकिण िथा आवद्घिा िद्द िनध सदकनेछ ।  

(८) सगिगििा आवर्द् संघसंस्थािे युवासम्बन्द्धी कायधक्रि सञ्चािन िनध कुन ैप्रकािको सहायिा लिँर्दा वा दर्दरँ्दा सगिगिको पवूध 

स्वीकृगि गिन ुपनेछ ।  

परिच्छेर्द–५ 

सगचवािय िथा ििेा व्यवस्थापन 

९.  सगिगिको सगचवाियाः (१) चन्द्रागिरि नििपागिकाका िागि संघीय सिकािबाट स्वीकृि संिठन संिचनाअनुसाि युवासम्बन्द्धी 

गवषय हनेे एकाइि ेसगिगिको सगचवाियको काि िनेछ ।  



१०.  िेिा ि ििेापिीक्षणाः (१) सगिगििे आफ्नो आय व्ययको िेिा ि ििेा पिीक्षण स्थानीय सिकाििे अपनाएको िेिा प्रणािी 

बिोगगि िाख्नु पनछे ।   

परिच्छेर्द–६ 

गवगवध 

११.  भाि गिन नहुनेाः सगिगिको कुनै सर्दस्य वा पर्दागधकािीिे सगिगिको ठेक्का पट्टा गिन वा आफ्नो गनगी स्वाथध भएको कुनै काि 

कुिािा भाि गिन हुरँ्दनै ।  

१२.  उपसगिगि वा कायधर्दि िठन िनध सके्नाः (१) सगिगििे यो गनयि वा यस गनयिअन्द्ििधि बनेको गनयिबिोगगि आफूि ेिनुध पन े

कुनै कायध सम्पार्दन िनधको गनगित्त आवश्यकिा अनसुाि उपसगिगि वा कायधर्दि िठन िनध सके्नछ ।   

(२)  उपर्दफा (१) बिोगगि िरठि उपसगिगि वा कायधर्दिको काि, किधव्य ि अगधकाि िथा कायधगवगध सो उपसगिगि वा कायधर्दि 

िठन िर्दाधका बिि सगिगििे िोकेबिोगगि हुनेछ ।   

१३.  सेवा सुगवधा िथा बैठक भत्तााः (१)  सगिगिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ि सर्दस्य, िथा गनयि १२ बिोगगिको उपसगिगि वा 

कायधर्दिका सर्दस्यिे बैठकिा भाि गिए वापि स्थानीय सिकािको आर्थधक कायधगवगधबिोगगि सेवा सुगवधा िथा बैठक भत्ता पाउनछेन ्।   

१४.  वार्षधक प्रगिवेर्दनाः (१) सगिगिबाट कायाधन्द्वयन भएका कायधक्रिहरुको वार्षधक प्रििी प्रगिवेर्दन आर्थधक वषध सिाप्त भएको एक 

िगहनागभत्र स्थानीय कायधपागिका ि गगल्िा युवा सिन्द्वय एकाइ सिक्ष पशे िनुध पनेछ । 

(२)  उपर्दफा (१) बिोगगिको प्रगिवेर्दनिा अन्द्य कुिाको अगिरिक्त युवाको क्षेत्रिा र्दगेिएका िुद्दा, सिस्या ि चनुौिी िथा सोको 

सिाधानका उपायसिेिको गवविण उल्ििे िनुध पनछे ।   

(३)  सगिगिि ेआपmूिा  प्राप्त स्रोि साधन, सम्पार्दन ििेका कायध ि गिनको उपिब्धी एव ंििेको अन्द्य काि कािवाहीको गवविण 

सवधसाधािणको गानकािीको िागि प्रत्प्येक वषध प्रकाशन िनुध पनेछ ।   

१५.  गनर्दशेन दर्दन सके्न  (१) नििपागिका ि गगल्िा युवा सिन्द्वय एकाइिे सगिगिको काि कािवाही िथा सुधािको गवषयिा 

आवश्यक गनर्दशेन, सिन्द्वय ि सहगीकिण िनध सके्नछन ्।   

(२)  उपर्दफा (१) बिोगगि दर्दइएको गनर्दशेन, सिन्द्वय ि सहगीकिणको पािना िनुध सगिगिको किधव्य हुनछे ।   

१६.  अगधकाि प्रत्प्यायोगनाः (१) सगिगिि ेयो ऐनबिोगगि आफूिा  प्राप्त अगधकािहरुिध्ये आवश्यकिा अनुसाि केही अगधकाि 

सगिगि, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कुनै सर्दस्य वा सर्दस्य–सगचविा  प्रत्प्यायोगन िनध सके्नछ ।   

१७.  शपथाः सगिगिका पर्दने सर्दस्य बाहकेका अन्द्य सर्दस्यि ेआफ्नो कायधभाि सम्हाल्नु अगघ अनुसूची ३ बिोगगि शपथ गिनु पनछे 

।  

१८.  सहयोि िनुध पनेाः सगिगिको काि कािबाहीको सम्बन्द्धिा आवश्यक सहयोि िनुध सम्बगन्द्धि सबैको किधव्य हुनछे ।  

१९.  सगिगिको गवघटनाः (१) सगिगििे यस गनयिको उदे्दश्यबिोगगि काि िनध नसकेिा नििकायधपागिकािे गनुसुकै बिि सगिगि 

गवघटन िनध सके्नछ ।   

२०.  सम्पकध  िाख्नेाः सगिगिि ेनपेाि सिकाि ि प्रर्दशे सिकािसँि सम्पकध  िा्र्दा नििपागिकािाफध ि िाख्न ुपनेछ । 

२१.  गवगनयि बनाउन ेअगधकािाः (१) यो ऐनको अधीनिा िही सगिगिि ेआवश्यक गवगनयि, गनर्दगेशका, कायधगवगध बनाउन सके्नछ 

।   

(२)  उपर्दफा (१) बिोगगि आर्थधक व्ययभाि पने गवषयिा गवगनयि बनाउँर्दा सगिगिि ेकायधपागिकाको स्वीकृगि गिनु पनछे । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची १ 

संस्थाहरूको आवर्द्िाका िागि दर्दइन ेगनवेर्दनको ढाँचा (र्दफा ८ को उप र्दफा (२) सँि सम्बगन्द्धि) 

गिगिाः– ..............................  

श्री चन्द्रागिरि नििपागिका युवा गवकास सगिगि............. ।  

गवषयाः—आवर्द् हुन पाऊँ ।  

 चन्द्रागिरि नििपागिका युवा गवकास सगिगि ऐन २०७६ को र्दफा ८ को उपर्दफा (२) बिोगगि सगिगिसँि आवर्द् हुन चाहकेाि े

र्दहेायको गवविण ििुा  िथा कािगाि संिग्न ििी आवर्द्िाका िागि यो गनवेर्दन पशे ििेको छु । सगिगिसँि आवर्द्िा भए वापि पािन 

िनुधपने शिधको पािना िनध िञ्गुि छु ।  

१. सङ्घ् वा संस्ंस्थाको नािाः  

२. सङ्घ् वा संस्ंस्थाको ठेिानााः (क) नििपागिकााः .................................................(ि) गगल्िााः ....................... ............ 

(ि) फोन नम्बिाः..................................... (घ) फ्याक्स नं. ....................................(ङ) इिेिाः ..........................................  

(च) वभेसा टाः ........................... .................... .....................  

३. सङ्घ् वा संस्ंस्थाको उर्दशे्याः  

(क)  

(ि)  

(ि)  

(घ)  

४. सङ्घ् वा संस्ंस्थाको नवीकिण बहाि िहन ेअवगधाः  

५. सङ्घ् वा संस्थाको कायध सगिगिका सर्दस्यहरुको नाि ि ठेिानााः  

(क)  

(ि)  

(ि)  

(घ)  

(ङ)  

६. संििंग्न कािगािहरुाः  

(क) सङ्घ वा संस्था र्दिाधको प्रिाणपत्राः  

(ि) गनवेर्दक सङ्घ वा संस्थाको गवधानको प्रगिगिगपाः  

(ि) पगछल्िो आर्थधक वषधको िेिा पिीक्षण प्रगिवेर्दनाः  

(घ) सङ्घ वा संस्थाको िफध बाट आवर्द्िाको िागि गनवेर्दन दर्दन ेव्यगक्तिा  सो िनध अगधकाि दर्दएको गनणधयको प्रगिगिगपाः        

संस्थाको छापाः       

गनवेर्दककोाः–       

 नाि, थिाः   

ठेिानााः  

र्दस्िििाः          पर्दाः       

सङ्घ वा संस्थाको नािाः      

ठेिानााः  

 

 

 

 

 

 



अनुसूची  २ 

( र्दफा ८ को उपर्दफा (४) सँि सम्बगन्द्धि) 

सगिगिसँि आवर्द्िाको प्रिाणपत्रको ढाँचा 

  सगिगिसँि आवर्द् हुन पाऊँ भनी  ...................................................   (संघ वा संस्थाको नाि ि ठेिाना) ि ेगिगि 

............................... िा दर्दएको गनवेर्दन उपि कािवाही हुँर्दा सगिगिको गिगि ................... ........  को गनणधयानुसाि त्प्यस संघ वा 

संस्थािा  चन्द्रागिरि नििपागिका युवा गवकास सगिगि ऐन, २०७६ को र्दफा ८ को उपर्दफा (४) बिोगगि सगिगिसँि आवर्द् ििी यो 

प्रिाण–पत्र प्रर्दान िरिएको छ ।   

१. आवर्द्िा नम्बिाः    

२ आवर्द्िा कायि िहन ेअवगधाः यो आवर्द्िाको नवीकिण ििाएको अवस्थािा बाहके गिगि ....................... सम्ि कायि िहनछे ।                                       

प्रिाण–पत्र गािी िन ेअगधकािीको        सगिगिको छाप                                          

नाि, थिाः–                         

पर्दाः–                                                       

गिगिाः–                                      

पछािीपट्टी नवीकिण सम्बन्द्धी गवविण 

गस. न.ं नवीकिण िन े

किधचािीको नािथि 

र्दगाध र्दस्ििि गािी गिगि अवगध 

      

      

      

      

      

      

    

 

                            

  

                            

  

                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची ३ 

(र्दफा१७ सँि सम्बगन्द्धि) 

शपथ 

 ि................................................. (शपथ गिन ेव्यगक्तको नाि)  ................................. ििुक ि गनिाप्रगि पणूध वफार्दाि िही 

सत्प्य गनिापूवधक प्रगिज्ञा िाछुध÷इश्वि÷र्दशे ि गनिाका नाििा शपथ गिन्द्छु दक ........................ पागिका चन्द्रागिरि नििपागिका युवा 

गवकास सगिगिको ............................... पर्दको हगैसयििे ििा  िोदकएको काि ििैे गानेबझुे सम्ि किधव्य सम्झी र्दशे िथा 

सगिगिप्रगि वफार्दाि िही, भय, पक्षपाि वा द्वषे निािी िोभ, िािच, िोिागहगा नििी इिान्द्र्दािीपूवधक प्रचगिि काननूको अधीनिा 

िही पािना िनेछु ि आफ्नो किधव्य पािनाको गसिगसिािा आफूिा  गानकािी भएको कुन ैिोप्य कुिा प्रचगिि कानूनको पािना िर्दाध 

बाहके ि पर्दिा बहाि िहरँ्दा वा निहरँ्दाको गुनसुकै अवस्थािा पगन कुनै दकगसिबाट प्रकट वा संकेि िने छैन ।    

  

शपथ ग्रहण िनेकोाः                           शपथ ग्रहण ििेको प्रिागणि ििाउनेकोाः     

नािाः                नािाः   

र्दस्िििाः                      र्दस्िििाः     

गिगिाः                        गिगिाः    

पर्दाः                        पर्दाः                                               

कायाधियाः 


