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नगर काययपाधलकाबाट स्वीकृ त धमधत: 2076।०९।०६
प्रस्तावना :
सामुदावयक प्रयासमा टोलको संस्थागत,सामाजिक तथा आधथयक ववकास, स्थानीयस्तरमा सुशासन प्रवद्र्िन गनय
नगरपाधलकाको सहरी तथा ग्राधमण बस्तीहरुमा धनजित भौगोधलक क्षेत्रधभत्र रहे का सबै घरिुरीका युवाहरू सदस्य रहने गरी
स्थानीय श्रोत, सािन र मानव श्रोतको उपयोग गरी िीवनस्तर उकास्ने साथै आफ्नो

ठाउँ को समस्याहरुको समािान

आफूबाटै समािान गने र आफूबाट समािान गनय नसकेमा सम्बजधित धनकायसम्म आफ्ना समस्या पुयायई समािान गनय
सक्ने सक्षम नागररक बनाउने अधभप्रायले युवा टोल ववकास संस्था गठन गनय आवश्यक दे जिएकोले स्थाधनय सरकार
सञ्चालन ऎन 2074 को दफा 102 ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी यो युवा टोल ववकास संस्था सं चालन काययववधि
२०७६ तयार पररएको छ ।
१. सं जक्षप्त नाम र प्रारम्भ :
१.१ यस काययववधिको नाम म्याङ्लुङ नगरपाधलकाको युवा टोल ववकास सं स्था सञ्चालन काययववधि, २०७६
रहे को छ ।

१.२ यो काययववधि नगर काययपाधलकाबाट स्वीकृत भएको धमधत दे जि प्रारम्भ हुनेछ ।
२.पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा :
(क) “युवा टोल ववकास सं स्था”भन्नाले कु नै धनजित वडा समुदायको सबै घरिुरीका युवाहरुलाई समेटेर गठन
गररएको संस्थालाई सम्झनुपछय ।
(ि) “नगरपाधलका”भन्नाले म्याङ्लुङ नगरपाधलकालाई सम्झनुपछय ।
(ग) “वडा कायायलय”भन्नाले म्याङ्लुङ नगरपाधलकाको वडा कायायलयहरुलाई सम्झनुपछय
(घ) “काययववधि”भन्नाले युवा टोल ववकास संस्था सञ्चालन काययववधि २०७६ लाई सम्झनुपछय ।
(ङ) “कायय सधमधत" भन्नाले युवा टोल ववकास संस्थाको कायय सधमधतलाई सम्झनु पछय ।
(च) “अध्यक्ष”भन्नाले युवा टोल ववकास संस्थाको अध्यक्षलाई सम्झनु पछय ।
(छ) “उपाध्यक्ष”भन्नाले युवा टोल ववकास संस्थाको उपाध्यक्षलाई सम्झनु पछय ।
(ि) “सजचव” भन्नाले युवा टोल ववकास सं स्थाको सजचवलाई सम्झनु पदयछ ।
(झ) “कोषाध्यक्ष”भन्नाले युवा टोल ववकास सं स्थाको कोषाध्यक्षलाई सम्झनु पदयछ ।
(ञ) “सदस्य”भन्नाले युवा टोल ववकास सं स्थाको सदस्यलाई सम्झुपछय

र सो शब्दले टोल क्षेत्रधभत्र वसोवास

गने घरमूली वा घरको प्रधतधनधित्व गरी टोलववकास संस्थामा आवद्ध हुने सम्पूणय घरिुरीलाई समेत सम्झनु पदयछ
।
(ट) “पदाधिकारी”भन्नाले युवा टोल ववकास सं स्थाको काययसधमधतका सबै सदस्यहरुलाई सम्झनु पदयछ ।
(ठ) “सभा” भन्नाले प्रत्येक वषयमा हुने युवा टोल ववकास सं स्थाको सािारण सभालाई सम्झनुछय र यसले समय समयमा
हुने ववशेष सािारण सभालाई समेत सम्झनु पदयछ ।
(ड) “उप सधमधत”भन्नाले काययववधि बमोजिम गठन भएका ववधभन्न उपसधमधतहरुलाई सम्झनुपछय
३. युवा टोल ववकास सं स्था गठन गररने स्थान :

(क) नगरपाधलका क्षेत्रधभत्रको सवै वडाका प्रत्येक घरपररवार समेवटने गरी 16 दे जि 40 वषय उमेर समुहका युवाहरुको
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आम भेलावाट एउटा वडामा वविमा दुई वटा सम्म युवा टोल ववकास संस्था गठन गररनेछ ।
(ि) नगरपाधलकाले आवश्यक ठानेमा कु नै पधन वडाको कु नै पधन क्षेत्रमा ववशेष टोल ववकास सं स्था गठन गनय सक्नेछ ।
(ग) नगरपाधलकाले आवश्यक ठानेमा वडा तथा वजस्त स्तरमा गदठत युवा टोल ववकास सं स्थाहरुको प्रधतधनधित्व रहने गरर
नगर स्तररय युवा सञ्जाल समेत गठन गनय सक्नेछ

४.युवा टोल ववकास सं स्थाको काययक्षेत्र र धसमाना :
क) कु नै पधन युवा टोल ववकास संस्थाको कायय क्षेत्र र धसमाना नगरपाधलकाले तोकेको धसमानाअनुसार हुनेछ ।

ि) युवा टोल ववकास संस्थाको क्षेत्रफल ठु लो वा िेरै घर सं ख्या भएमा भौगोधलक, िाधमयक, सॉस्कृधतक
आददलाई आिार मानी एउटा वा एकभधदा बिी टोल ववकास संस्था गठन गनय सवकने छ ।
५. युवा टोल ववकास सं स्थाको कायय :
टोल ववकास संस्थाको काययक्षेत्र धनम्न अनुसार रहनेछ ।
(क) भौधतक पूवायिार ववकास कायय :
१. सडक तथा िल प्रणालीलाई व्यवजस्थत गने ।
२. सडक तथा गल्ली बाटोहरुको सुिार काययहरु गने ।
३. चपी, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली सुिार कायय गने ।
४. िानेपानी तथा सरसफाई प्रणालीको ववस्तार र स्तर उन्नधतको कायय गने ।
५. सामुदावयक भवन लगायतका आिारभूत भैधतक पूवायिार ववकास कायय गने ।

६. टोलको भौधतक पूवायिारका ववकास धनमायण काययमा सकृयताका साथ एक िुट हुने ।
७. नगरपाधलकाको भौधतक पूवायिार सम्बधिी नीधत, काययक्रम र योिनाहरुलाई कायायधवयन गनय सहयोग गने ।
(ि) सामाजिक कायय :
१. स्वास््य तथा वातावरणीय सरसफाई आदद सम्बजधित ववषयमा िनचेतना अधभवृवद्ध गने ।
२. टोलमा रहे को ववपन्नहरुको पवहचान गरी उनीहरुलाई स्वरोिगार र आयमूलक ताधलम प्रदान गने
३. टोलको ववपन्न तथा वजञ्चतीमा परे का टोलबासीहरुको क्षमता अधभवृवद्ध गने ।
४. लैवङ्गक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा िोड ददने ।

५. टोलमा रहे का ववकृधतहरुको पवहचान गने र सोको उधमूलनका काययक्रमहरु सञ्चालन गने ।
६. टोल स्तरमा जशक्षा, स्वास््य र पययटनका काययक्रमहरु सञ्चालन गने ।
७. नगरपाधलकाको सामाजिक ववकास सम्बधिी नीधत तथा काययक्रमहरुलाई कायायधवयन गनय सहयोग गने ।
(ग) अधय ववववि कायय :

१. टोल तथा वस्तीस्तरमा धबधभन्न धनकायहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा टोलबासीको पहुँच अधभवृवद्ध गने ।
२. टोलबासीहरुमा उद्यमशीलताको ववकास गराई टोलस्तरमा लघु उद्यमको धसियना, ववकास र प्रवद्र्िन गने ।
३. टोलमा समानता, समता, सद्भाव, समझदारी, समधवय र मेलधमलापको माध्यमबाट शाजधत कायम गराउने ।
४. आधथयक, सामाजिक सवालमा सबै टोलबासीहरुलाई धनणयय प्रवक्रयामा समान अवसर, अधिकार प्रदान गने ।
५. टोलको सामाजिक काययमा पारदजशयता कायम गरी सुशासनलाई बिावा ददने ।
६. टोलमा ववधभन्न धनकायहरुबाट सञ्चालन हुने ववकास काययमा सहयोग गने ।
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७. टोलको लाधग नगरस्तरीय तथा वडास्तरीय योिना छनौट प्रकृयामा टोलबासीहरुलाई सहभागी गराउने ।
८. टोलका सदस्यहरुमा गररवीलाई धनजित आिारमा वर्र्गीकरण गरी धतनीहरुको अधभलेि तयार गने
६. गठन ववधििः

युवा टोल ववकास सं स्थाको गठन दे हाय बमोजिम हुनेछ :
१. नगरपाधलका क्षेत्र धभत्रका वस्तीहरुको धनित भौगोधलक क्षेत्रधभत्रका टोल तहमा रहे का घरपररवारका युवाहरुवाट टोल
ववकास संस्थाको गठन गररनेछ ।
२. पवहलो पटकका लाधग युवा टोल ववकास सं स्थाको व्यापक भेलाबाट युवा टोल ववकास सधमधतको कामलाई व्यवजस्थत
गनय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सजचव र आवश्यकता अनुसारका सदस्यहरु रहे को एक टोल ववकास कायय सधमधत गठन
हुनेछ । तर दोस्रो पटकको हकमा यस्तो कायय सधमधत सािारण सभाको सवयसम्मत वा सो नभएमा बहुमतबाट
पुनगयठन हुनेछ ।
३. टोल ववकास कायय सधमधतको अवधि २ वषयको हुनेछ । एक पटक अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र
सजचव भएको व्यजि पुनिः सोही पदमा लगतै दुई वषयको अवधि पूरा नभई धनयुि हुने छै न ।
४. युवा टोल ववकास सं स्था गठन गदाय सकेसम्म टोलका युवा रहे को सम्पूणय घरिुरीलाई एक सदस्यको रुपमा
समेटनुपदयछ । सो सम्भव नभए कम्तीमा ८० प्रधतशत घरिुरी सहभागी गराई युवा टोल ववकास संस्था गठन
गररनेछ ।
५. मवहला, दधलत, अपाङ्ग, अल्पसं ख्यक, ववपन्न, एकल मवहला आददको सहभाधगता हुनेगरी लैंधगक समानता र सामाजिक
समावेशीकरणमा िोड ददईने हरे क क्षेत्रबाट प्रधतधनधित्व हुने गरी काययसधमधत गठन गनुपय नेछ ।
६. युवा टोल ववकास सं स्थाको काययसधमधतको पदाधिकारीहरुको सं ख्या
(१)

अध्यक्ष

१

(२)

उपाध्यक्ष

१

(३)

कोषाध्यक्ष १

(४)

सजचव

१

(५)सदस्य आवश्यकता अनुसार २१ दे जि बिीमा ३५ िना सम्म ।
७. दताय सूजचकृ तिः

युवा टोल ववकास सं स्थाको दताय ÷सूजचकृत दे हाय बमोजिम हुनेछ ।
१. युवा टोल ववकास सं स्थाको बैठकमा सवयसम्मत धनणयय गराई म्याङ्लुङ नगरपाधलकामा दताय वा

सूजचकृतका लाधग

धनवेदन पेश गनुय पनेछ । धनवेदन साथ वविान र उि युवा टोल ववकास संस्थामा आबद्ध सदस्यहरुको नामावली समेत

पेश गनुय पने छ।नगरपाधलकामा पेश गने धनवेदनको िाँचा अनुसूची १ र युवा टोल ववकास संस्थाको वविान अनुसूची २
मा उल्लेि भए बमोजिम हुनेछ ।
२. माधथ नं. १ अनुसार धनवेदन प्राप्त भएपधछ नगरपाधलकाले युवा टोल ववकास संस्था दताय गरी प्रमाण पत्र प्रदान गनुय पने
छ । त्यसरी प्रदान गररने प्रमाण पत्रको नमुना अनुसूची ३ मा उल्लेि भए बमोजिम हुनेछ ।

३. युवा टोल ववकास सं स्थाले यस काययववधि बमोजिमका उद्देश्य ववपरीत कु नै काम गरे मा वा प्रचधलत कानून ववपरीतका
काम गनय िोिेमा कानून बमोजिम नगरपाधलकाले िारे ि गनय सक्नेछ। दताय िारे ि भएपधछ सो स्थानमा नयाँ टोल
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ववकास संस्था गठन हुनेछ ।
८. युवा टोल ववकास सं स्थाको कामिः
टोल ववकास संस्थाले आफनो टोल क्षेत्रको समग्र ववकास र सदस्यहरुको वहतका लाधग दे हायका काययहरु गनेछ ।
१. वडामा िुनसुकै प्रकारका भेदभावको भावना हटाई सबै सदस्यहरुलाई धनणयय प्रवक्रया र स्रोतमा समान अधिकार प्रदान
गने,
२. सरकारी एवम् गैर सरकारी धनकायहरुसँग सुमिुर सम्बधि स्थावपत गरी टोलको ववकासको लाधग सहिीकरण गने,
३. वडामा उद्यम ववकाससँग सम्बजधित योिनाहरु सञ्चालन गनय आवश्यक सहिीकरण गने ,टोलमा उद्यम व्यवसाय तथा
आयमुलक वक्रयाकलाप सञ्चालनका लाधग घुजम्त कोषको स्थापपना तथा पररचालन गने ।
४. वडाको ववकासका लाधग ववधभन्न स्रोतबाट प्राप्त स्रोतको उच्चतम् सदुपयोग गने,
५. टोलको सामूवहक समस्या पवहचान गरी प्राथधमकताको आिारमा टोल ववकास योिना तिुम
य ा गने,
६. समािमा रहे का ववद्यमान पराम्परागत सामाजिक संस्कार र कु रीधतहरुको पवहचान गरी त्यस्ता असामाजिक
वक्रयाकलापको धनयमन र धनयधत्रण गने र त्यसका ववरुद्ध िनचेतनामूलक काययक्रमहरु सञ्चालन गने,
७. वजस्त तथा वडाको आधथयक तथा सामाजिक त्याङ्क अद्यावधि गनय सूचना अधभलेि राख्ने ,
८. सहभाधगतात्मक योिना तिुयमा गदाय प्राथधमकताको आिारमा आयोिनाहरुको पवहचान गरी वडामा धसफाररस गने,
९. वजस्त तथा वडामा ववधभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी धनकायहरुवाट प्राप्त योिनाहरुको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण प्रदान
गने,
१०. वजस्त तथा वडामा ववधभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था माफयत प्राप्त हुने काययक्रमहरु युवा टोल ववकास संस्था
माफयत सञ्चालन हुने वातावरण धसियना गने ,
११.आफ्नो वडा तथा टोललाई बाल मैत्री तथा वातावरणमैत्री वनाउने िालका काययक्रमहरु सञ्चालन गने,
१२.वडामा भवन धनमायण मापदण्ड, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदद सामाजिक सरोकारका ववषयमा चेतनामूलक काययक्रमहरु
सञ्चालन गने,
१३. वडामा रहे का सावयिधनक, ऐलानी आदद िग्गाको सं रक्षणमा वडा कायायलयलाई सहयोग गने,
१४.नगरपाधलकाको रािस्व पररचालनका लाधग सहयोग प्रदान गने,
१५ सं स्थामा प्राप्त रकमको सं स्थाको नीधत बमोजिम रकम िचय गने, लेिा राख्ने र लेिापरीक्षण गराउने,
१६. वडा कायायलयसँग भएको समझदारी अनुसारका अधय काययहरु ।
९. युवा टोल ववकास सं स्थाको कायय सधमधतको बैठकिः
युवा टोल ववकास सं स्थाको कायय सधमधतको बैठक व्यवस्थापन दे हाय वमोजिम हुनेछ :
१. युवा टोल ववकास संस्थाको कायय सधमधतको बैठक मवहनामा कम्तीमा १ पटक बस्नेछ ।
२. सधमधतको बैठकमा नगरपाधलका र वडाका प्रधतधनधिहरु लगायत अधय सरोकारवालाहरु लाई आमजधत्रत गनय सवकनेछ
।
३. सजचवले संस्थाको बैठकको धनणययहरु बैठक पुजस्तकामा लेिी प्रमाजणत गराउनु पनेछ ।
४. बैठकवाट कु नै धनणयय गदाय सकेसम्म सवय सम्मत गनुय पनेछ ।
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१०. काम, कतयव्य र अधिकार :
युवा टोल ववकास संस्थाका कायय सधमधतका पदाधिकारीहरुको काम, कतयव्य र अधिकार दे हाय बमोजिम हुनेछ
:

क) अध्यक्षको काम, कतयव्य र अधिकार :
१. संस्थाको धनयधमत बैठक बोलाउने, बैठकका लाधग धमधत, समय र स्थान तोक्ने ।
२. बैठकको अध्यक्षता गरी बैठक सञ्चालन गने ।
३. बैठकमा अनुशासनको पालन गनय लगाउने र छलफलका ववषयहरु वटपोट गने वा गनय लगाउने ।
४. छलफल हुँदा सबैको ववचार सं कलन गने र सवयसम्मत धनणयय गनय पहल गने ।
५. ववकासको काययमा सबैलाई समेटेर नेतत्ृ व प्रदान गने ।

६. संस्थाले आियन प्रप्त गरे को नगद वा जिधसी सामानको सुरक्षाको प्रबधि धमलाउने ।
७. ववशेष बैठकको आवश्यकता परे मा वविान बमोजिम बैठक बोलाउने ।
८. काययववधि बमोजिम अधय काययहरु गने ।
ि) सं स्थाको उपाध्यक्षको काम, कतयव्य र अधिकार :
१.अध्यक्षको अनुपजस्थतीमा अध्यक्षले गने सवै काम गने ।
ग) सं स्थाको सजचवको काम, कतयव्य र अधिकार :
१. अध्यक्षको आदे श अनुसार बैठक बोलाउने ।
२. एकधतहाइ सदस्यहरुले ववशेष बैठकका लाधग धलजित माग गरे मा वविान बमोजिम बैठक बोलाउने ।
३. छलफलका प्रस्तावहरु सं कलन गरी बैठकमा पेश गने र बैठकको धनणयय लेिी धनणयय प्रमाजणत गराउने ।
४. संस्थाको वक्रयाकलापको बारे मा सदस्यहरुलाई िानकारी गराउने ।
५ तोवकएका अधय कायय गने ।
(घ) संस्थाको कोषध्यक्षको काम, कतयव्य र अधिकार :
१. संस्थाको आम्दानी र िचयको वववरण राख्ने ।
२. िचयको लेिापरीक्षण गराउने ।

ु रुपमा िाता सञ्चालन गने ।
३. बैंकमा िाता सञ्चालन गदाय सं यि
४. संस्थाको नगद र जिधसी सामानको जिम्मा धलई सुरक्षा गने ।
(ङ) सं स्थाका सदस्यको काम, कतयव्य र अधिकार :
१.नगरपाधलका वा वडा कायायलयसं ग भएको साझेदारीपत्रमा उल्लेजित सतयअनुसार गनुपय ने कामहरु गने ।
२. संस्थाको वहसाब कीताब िाँच गने ।
३. संस्थाका पदाधिकारीहरुले गरे का कामको मूल्याङ्कन धनयधमत रुपमा गने ।
४. आवश्यकता अनुसार संस्था सञ्चालनका लाधग नीधत, धनयम र योिनाहरु बनाई लागू गने ।
५. आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सजचव र कोषाध्यक्षहरुलाई सहयोग गने ।
६. तोवकएका अधय काययहरु गने ।
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११. आधथयक व्यवस्थापन :
संस्थाको आधथयक व्यवस्थापन दे हाय बमोजिम हुनेछ :
(क) युवा टोल ववकास सं स्थाको आम्दानी :
१. टोल सदस्यहरुबाट प्राप्त सदस्यता शुल्क

२. ववधभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी धनकायहरु, तथा व्यजिहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान ।
३. युवा टोल ववकास संस्थाले आयमूलक काययहरु सञ्चालन गरी प्राप्त हुने आम्दानी ।
४. संस्थाको ववकास धनमायणका लाधग टोल ववकास कोषको रुपमा टोल ववकास संस्थाको आम्दानीको धनजित प्रधतशत
संस्थाको धनणययनुसार छु टयाउने रकम ।
५. संस्थाले अधय स्रोतबाट िम्मा गरे को रकम ।
(ि) युवा टोल ववकास सं स्थाको िचय :
१. संस्थाको ववकास धनमायणका लाधग युवा टोल ववकास कोषको रकम सं स्थाको धनणययानुसार िचय हुनेछ ।
२. संस्थाका िचयहरु युवा टोल ववकास सं स्थाको धनणययानुसार िचय हुनेछ ।
(ग) युवा टोल ववकास सं स्थाको नाफा :
१. युवा टोल ववकास संस्थाले आियन गरे को आम्दानीबाट िचय कटाई बाँकी रहे को रकम संस्थाको नाफा माधननेछ ।
२. नाफा संस्थाको धनणयय अनुसार युवा टोलको ववकासका लाधग िचय गररनेछ ।
(घ) युवा टोल ववकास सं स्थाको लेिा :
(अ) कोषाध्यक्षले सबै प्रकारको नगदी तथा जिधसी आम्दानी, सम्पूणय ववकास िचयको वववरण,संस्थाको सञ्चालन र
व्यवस्थापनमा भएको प्रशासधनक िचयहरुको स्पष्ट लेिा राख्नुपदयछ ।
(आ) कोषाध्यक्षले रािेको आम्दानी िचयको वहसाब युवा टोल ववकास सं स्थाको बैठकमा पेश गनुपय दयछ ।
(ङ) युवा टोल ववकास सं स्थाको िाता िोल्ने र सञ्चालन :
संस्थाको िाता नगरपाधलकाको धसफाररसमा म्याङ्लुङ नगरपाधलका जस्थत कु नै पनी बैंकमा िोल्न धसकने छ र सो
ु दस्तितबाट हुनेछ ।
िाताको सञ्चालन सं स्थाको अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयि
(च) युवा टोल ववकास संस्थाको लेिापरीक्षणिः
१ संस्थाले धनयुि गरे को लेिापरीक्षकबाट लेिापरीक्षण गराउनु पनेछ ।
२ आवश्यकता अनुसार नगरपाधलकाले पधन संस्थाको आम्दानी िचयको लेिापरीक्षण गनय सक्नेछ ।
३ संस्थाले आफनो वावषयक लेिापरीक्षण प्रधतवेदन सम्बजधित वडाकायायलयमा समेत पेश गनुपय छय ।
१२. युवा टोल ववकास संस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन :
युवा टोल ववकास सं स्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन वडा सधमधत र नगरपाधलकाले गनेछ ।
१३. सं स्थागत ववकासिः
युवा टोल ववकास सं स्थाहरुको संस्थागत ववकासका लाधग वडाहरुमा गदठत सबै युवा टोल ववकास संस्थाहरुको प्रधतधनधित्व
हुने गरी नगर स्तरीय नगर युवा टोल ववकास संस्था सञ्जाल समेत गठन गरीनेछ ।
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१४. ववववि

(क) यो काययववधि प्रचधलत नेपालको ऐन कानूनहरुसँग बाजझएमा बाजझएका बुँदाहरु स्वतिः िारे ि हुनेछन् ।
(ि) यो काययववधि कायायधवयनको क्रममा कु नै वािाअड्चन आएमा नगर काययपाधलकाको धनणययानुसार बािा अडकाउ
फु काउ हुनेछ ।
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cg';"rL–!
o'jf 6f]n ljsf; ;+:yf btf{ ug]{ lgj]bgsf] gd"gf
ldlt–=================

>Ldfg\ k|d'v k|zf;lso clws[t Ho"
Dofªn'ª gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
Dofªn'ª,t]x|y'd
ljifo–o'jf 6f]n ljsf; ;+:yf btf{ ug]{ ;DaGwdf .

pk/f]Qm ;DaGwdf o; gu/kflnsf cGt/ut j8f g+= ======sf]===========================6f]ndf u7g
ul/Psf] ==============================o'jf 6f]n ljsf; ;+:yfnfO{ Dofªn'ª gu/kflnsfsf] sfof{nodf
btf{÷;'lrs[t ul/lbg'x'g cg'/f]w ub{5' . o; =====================o'jf 6f]n ljsf; ;+:yfsf] If]q lgDg
pNn]lvt rf/ lsNnf leq l;ldt /xg]5 .
k'j{ l;dfgf ==================
pQ/ l;dfgf=================

klZrd l;dfgf==============
blIf0f l;dfgf ==============

lgj]bs
=========================
cWoIfsf] gfd –
o'jf 6f]n ljsf; ;+:yfsf] gfd –
7]ufgf –
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cg';"rL –@
============================ o'jf 6f]n ljsf; ;+:yfsf] ljwfgsf] gd"gf
k|:tfjgf M
:yfgLo ?kdf pknAw >d, ;Lk / ;fwg tyf cj;/x?nfO{ clwstd kl/rfng ub}{ gu/sf]
;fdflhs tyf cfly{s Joj:yfnfO{ Pscsf{sf] kl/k'/ssf] ?kdf ljsl;t u/L ul/aL Go"gLs/0fsf
k|of;df 7f]; of]ubfg, ;xeflutfd'ns of]hgf th'{df ug]{ tyf cfkmgf] 6f]nsf] ;du| ljsf; ug]{
j]/f]huf/ o'jfx?nfO{ pBdlzntf tkm{ pGd'v u/fO{ cfod'ns lqmofsnfkx?df ;dflxt ub}{
gu/sf] ;du| ljsf;df 6]jf k'/\ofpg of] ====================o'jf 6f]n ljsf; ;+:yfsf] :yfkgf u/L
;+rfng ug{ jfG5lgo ePsf]n] of] ljwfg agfO{Psf] 5 .
!=k|f/lDes
M
;+lIfKt gfd / k|f/De M
s_ of] ljwfg ==================== o'jf 6f]n ljsf; ;+:yfsf] ljwfg x'g]5 .
v_ of] ;+:yfsf] gfd ============= o'jf 6f]n ljsf; ;+:yf x'g]5 .
u_ of] ljwfg ======================== o'jf 6f]n ljsf; ;+:yfsf] ;fwf/0f ;efaf6 :jLs[t ePsf] ldlt
b]lv nfu" x'g]5 .
3_ o; ;+:yfsf] sfof{no ============== df x'g]5 .
-ª_ o; ;+:yfsf] l;dfgf b]xfo adf]lhd x'g]5 M
k"j{================
klZrd=======================
pQ/===================
blIf0f =======================
@=kl/efiff M
ljifo / k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; ljwfgdf M
!=æ;+:yfÆ eGgfn] ================ o'jf 6f]n ljsf; ;+:yfnfO{ ;Demg' kb{5 .
@=æljwfgÆ eGgfn] ============ o'jf 6f]n ljsf; ;+:yfsf] ljwfgnfO{ ;Demg' kb{5 .
#=æ;fwf/0f ;efÆ eGgfn] ;+:yfsf] ;fwf/0f ;b:osf] e]nfnfO{ ;Demg' kb{5 .
$=æ;ldltÆ eGgfn] o'jf 6f]n ljsf; ;+:yfsf] sfo{;ldlt ;Demg' kb{5 .
%=æa}7sÆ eGgfn] ;+:yfsf] ;+o'Qm jf 5'§f5'§} a}7s ;Demg' kb{5 .
^=ækbflwsf/LÆ eGgfn] sfo{;ldltsf cWoIf, sf]iffWoIf, ;lrj / ;b:onfO{ ;Demg' kb{5 .
#=;+ul7t ;+:yf x'g] M
s_ ;+:yfsf] cfkmg} 5'6} 5fk x'g]5 . ;fy} ;+:yfn] JolQm ;/x cfkm\gf] gfdaf6 sfo{ ug{ ;Sg]5 .
v_ ;+:yfn] rn–crn ;DklQ k|fKt ug{, pkef]u ug{ ;Sg]5 . t/ ;+:yfn] cfkm\gf] crn ;DklQ
ljlqm ug{ eg] kfpg] 5}g . ;+:yf lju7g eP ;f] ;+:yfsf] ;Dk"0f{ rn crn ;DklQ
gu/kflnsfdf x:tfGt/0f x'g]5 .
$= ;+:yfsf] p2]Zox? M
;+:yfsf] ;+:yfut, ;fdflhs tyf cfly{s ljsf;sf nflu b]xfo adf]lhdsf] p2]Zo x'g]5 M
s_ 6f]n :t/df ;Ifd / lbuf] :jfoQ ;+:yfsf] ljsf; ug]{ .
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v_ 6f]nsf o'jfx?sf] pBdlzntf Ifdtfsf] ljsf; u/fO{ cfodf a[l4 ug]{ sfo{qmdx? ;+rfng
u/L ul/aL Go"lgs/0fdf d2t k'¥ofpg] .
u_ :yflgo :t/df pBd :yfkgf tyf ;~rfngsf nflu 3'lDt sf]ifsf] :yfkgf tyf kl/rfng
ug]{ .
3_:yfgLo :t/sf] ljsf; k|lqmofnfO{ lbuf] / cfTdlge{/ agfpg :yfgLo :t/sf] ;d'bfosf]
AolQmx?sf] Ifdtf ljsf; sfo{qmd sfof{Gjogdf 6]jf k'¥ofpg] .
ª_ ;+:yfx?nfO{ ;xeflutfTds of]hgf th'{df, cg'udg tyf d'NofÍg k|lqmofdf ;lqmo ;xeflut
agfpg] .
%= o'jf 6f]n ljsf; sfo{ ;ldltsf] u7g M
o'jf 6f]n ljsf; sfo{ ;ldltsf] u7g b]xfo adf]lhd x'g]5 M
s_ gu/kflnsf sf] lglZrt ef}uf]lns If]qleqsf 6f]n txdf /x]sf 3/kl/jf/sf o'jf ;b:ox? !^ b]lv $) jif{ pd]/ ;d'xsf _af6 o'jf 6f]n ljsf; ;+:yfsf] u7g ul/g]5 .
v_ klxnf] k6ssf nflu o'jf 6f]n ljsf; ;+:yfsf] Jofks e]nfaf6 cWoIf, pkfWoIf,sf]iffWoIf,
;lrj / cfjZoStf cg';f/sf] ;b:ox? /x]sf] Ps o'jf 6f]n ljsf; sfo{ ;ldlt u7g x'g]5 .
bf]>f] k6ssf] xsdf o:tf] sfo{ ;ldlt ;fwf/0f ;efsf] ;j{;Ddt jf ;f] gePdf ax'dtaf6
k"g{u7g x'g]5 . 6f]n ljsf; sfo{ ;ldltsf] cjlw @ jif{sf] x'g]5 . Psk6s cWoIf, pkfWoIf /
;lrj ePsf] JolQm k'g M ;f]lx kbdf nut} b'O{ jif{s f] cjlw Joltt geO{ lgjf{lrt x'g] 5}g .
sfo{ ;ldlt slDtdf pNn]Vo dfqfdf dlxnfx? x'g'kg]{5 .
u_ o'jf 6f]n ljsf; ;+:yfsf] u7g ubf{ ;s];Dd 6f]nsf ;Dk"0f{ 3/w"/Lsf o'jfx?nfO{ ;d]6\g'
kb{5 . olb ;f] ;Dej geP slDtLdf *) k|ltzt 3/w"/Lsf o'jfx? ;xeflu u/fO{ o'jf 6f]n
ljsf; ;+:yf u7g ul/g]5 .
^= ;+:yfsf] sfo{x? M
o'jf 6f]n ljsf; ;+:yfsf] sfo{x? b]xfo adf]lhd x'g]5g\ .
!=k|To]s 6f]n :t/df ;Dej eP;Dd ;a} 3/kl/jf/sf o'jfx? ;xefuL ePsf] o'jf 6f]n ljsf;
;+:yf u7g ug]{ .
@=;+:yfsf] ;b:ox?nfO{ pBdlzntf tkm{ cu|;/ u/fpg cfjZos kxn ug]{ ;f]lx adf]lhdsf]
sfo{qmdx? ;+rfng ug]{ .
#=6f]ndf cfO{k/]sf] ;d:ofx? ;dfwfg ug{ Pscsf{df efO{rf/f ;DaGw sfod u/L ;Eo
;dfhsf] ;[hgf ug]{ .
$=pknAw >f]tsf] ;d'lrt kl/rfng ub}{ 6f]nsf] ;du| ljsf;sf nflu 6f]n ljsf; of]hgf
agfpg] .
%=Pr=cfO=eL=÷P8\;, clzIff, cGwljZjf;, 5fpk8L k|yf, afn ljjfx jx' ljjfx h:tf ;fdflhs
;d:ofsf jf/]df ;Dk'0f{ 6f]n ljsf; ;+:yfsf] ;b:ox?nfO{ r]tgf clea[l4 ug]{
^=cfkm\gf] 6f]n tyf ;fj{hlgs ;+:yfdf a[Iff/f]k0f ug]{ .
&=cfkm\gf] j8f tyf 6f]nnfO{ jftfj/0f d}qL agfpg] ljljw sfo{qmdx? ;+rfng ug]{ .
*=6f]ndf a;f]jf; ug]{ afl;Gbfsf aLrdf ejg lgdf{0f dfkb08, ;fdflhs ;'/Iff eQf nufotsf
;dflhs ;/f]sf/sf ljifox?df ljleGg r]tgfd"ns sfo{qmd ;+rfng ug]{ .
(=jftfj/0fd}qL :yfgLo zf;gsf ;"rsx?sf] 6f]ndf sfof{Gjog ug]{ / gu/kflnsfnfO{ ;"rs
sfof{Gjog ug{ ;xof]u ug]{ .
!)= cfkm\gf] 6f]n j:tLnfO{ gd'gf j:tLsf] ?kdf ljsf; ug{ ;xof]u ug]{ .
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!!= xl/t gu/, pHofnf] ;x/, ;kmf zx/ / ;DkGg tyf ;De zx/ :yfkgf cleofgdf ;xof]u
ug]{
!@= cfkm\gf] If]qdf ejg ;+lxtf tyf dfkb08sf] sfof{Gjogdf ;xof]u ug]{ .
!#= k"0f{ ;fIf/, k"0f{ vf]k, k"0f{ 36gf btf{ cfbL hUufsf] ;+/If0fdf gu/kflnsfnfO{ ;xof]u ug]{ .
!$=6f]ndf /x]sf] ;fj{hlgs, klt{, PnfgL cfbL hUufsf] ;+/If0fdf gu/kflnsfnfO{ ;xof]u ug]{ .
!%= ;+:yfsf] cWoIf, sf]iffWoIf tyf ;lrjsf] rog ;j{;Ddltdf jf ;f] gePdf jx'dtjf6 ug]{ .
!^= gu/kflnsfsf] /fh:j kl/rfngdf ;xof]u ug]{ .
!&=;+:yfut ljsf;sf nflu o'jf 6f]n ljsf; ;+:yf;+u p2]:o ;+3 ;+:yf tyf ;~hfnx?df
k|ltlglwTj ug]{ .
!*= gu/kflnsf ;+u ePsf] ;dembf/L cg';f/sf cGo sfo{x? ug]{ .
&=;b:otf M
;+:yfsf] ;b:otf b]xfo adf]lhd x'g]5 M
s_ o; ljwfgsf] p2]Zo adf]lhd ;+:yfk|lt >4f / lgi7f /fvL ljwfgnfO{ :jLsf/ ug]{ :yflgo
6f]naf;L o'jfx? o; ;+:yfsf] ;b:o x'g]5 .
v_ ;b:o aGg] OR5's gofF o'jf 6f]naf;LnfO{ ;+:yfn] tf]s]adf]lhd ;+:yfdf b/vf:t lbPdf
;b:otf k|bfg ul/g]5 .
*=;b:otf g/xg]M M
b]xfo cj:yfdf ;b:o /xg] 5}g
s_ ;b:osf] d[To' ePdf .
v_;b:on] lbPsf] ;b:otf kl/Tofusf] lnlvt lgj]bg ;+:yfn] :jLs[t u/]df . t/ ;+:yfsf] lg0f{o
pk/ lrQ ga'em]df ;fwf/0f ;efdf k]z u]g]{ / ;fwf/0f;efsf] lg0f{o clGtd x'g]5 .
u_;b:otf z'Ns glt/]sf] jf ;+:yfsf] lg0f{o kfng gu/]df ;+:yfn] lg0f{o u/L ;Dk"0f{ ;b:onfO{
hfgsf/L u/fPsfdf .
3_;+:yfnfO{ xfgL gf]S;fgL x'g] sfo{ u/]df jf g}lts ktg, cfly{s clgoldttf jf e|i6rf/ u/]sf]
cleof]u k|dfl0ft eO{ ;hfo kfPsf] sf/0f b]vfO{ ;+:yfn] ;b:oaf6 x6fpg] lg0f{o u/]df . t/
;DalGwt ;b:onfO{ ;kmfO{ lbg] cj;/af6 al~rt ul/g] 5}g . o; ;DaGwL clGtd lg0f{o ug]{
clwsf/ ;fwf/0f ;efsf] x'g]5 .
ª_ g]kfnsf] k|rlnt sfg'sf] lgif]w u/]sf] sfo{ u/]df .
(=;+:yf u7g Pj+ sfo{ ;+rfng ug]{ ljlw M
;+:yfsf] u7g P+j sfo{ ;+rfng ljlw b]xfo adf]lhd x'g]5 M
s_ lglZrt ef}uf]lns If]qsf JolQmx?sf] ;j{;Ddt lg0f{oaf6 6f]nsf] If]q lgSof{}n u/]kl5 To;
6f]nleq a;f]jf; ug]{ clwsfz+ 3/w"/Lx?sf o'jfx?sf] pkl:yltdf ;+:yf u7g ul/g]5 .
v_ o'jf 6f]n ljsf; ;+:yf u7g ubf{ pkl:yt ePsf] JolQmx?n] u/]sf] ;j{;Ddt lg0f{osf]
cfwf/df Ps – Ps hgf cWoIf, pkfWoIf, ;lrj / sf]iffWoIf / cGo 3/w"/Lsf o'jfx? ;b:o
x'g]5g\ .
u_ ;+:yfdf pNn]Vo dfqfdf dlxnf ;b:o x'g]5g\ .
!)=;:yfsf] kbflwsf/Lsf] sfd, st{Jo / clwsf/M ;+:yfsf] kbflwsf/Lsf] sfd, st{Jo / clwsf/
b]xfoadf]lhd x'g]5g\ M
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s_ cWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M
!_;+:yfsf] lgoldt a}7s af]nfpg] .
@_a}7ssf] cWoIftf u/L a}7s ;+rfng ug]{ .
#_ a}7sdf cg'zf;gsf] kfngf ug{ nufpg] / 5nkmnsf ljifox? l6kf]6 ug]{ jf ug{ nufpg]
$_5nkmn x'bf ;a}sf] ljrf/ ;+sng ug]{ / ;j{;Ddt lg0f{o ug{ kxn ug]{ .
%_ lg0f{ox? nfu' ug]{ / ug{ nufpg] .
^_ ;lrj / sf]iffWoIfnfO{ cfjZos cg';f/ ;xof]u k'¥ofpg] .
&_ ;+:yfn] cfh{g÷k|fKt u/]sf] gub jf lhG;L ;fdfgx?sf] ;'/Iffsf] k|jGw ldnfpg] .
*_ cfjZos sfo{df ;+:yfsf] k|ltlglwTj ug]{ jf u/fpg] .
(_ ljz]if a}7sx?sf] cfjZoStf k/]df ;a} ;b:ox?sf] ;xdltdf a}7s af]nfpg] .
v_ ;+:yfsf] pkfWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M
!=cWoIfsf] cg'kl:ytLdf cWoIfn] ug]{ ;j} sfo{ ug]{
u_ ;+:yfsf] ;lrjsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M
!_ cWoIfsf] cfb]z cg';f/ a}7s af]nfpg] .
@_ cWoIfsf] cg'kl:ytLdf a}7ssf] cWoIftf ug]{ .
#_ Ps ltxfO{ ;b:ox?n] ljz]if a}7ssf nflu lnlvt dfu u/]df ljz]if a}7s af]nfpg] .
$_ a}7s k'l:tsfdf pkl:ytL u/fpg] .
%_ 5nkmnsf] k|:tfjx? ;+sng u/L a}7sdf k]z ug]{ / a}7ssf] lg0f{o k|dfl0ft u/fpg] .
^_ ;+:yfsf] lqmofsnfksf af/]df ;b:onfO{ hfgsf/L u/fpg] .
&_ tf]lsPsf] cGo sfo{ ug]{ .
3_ ;+:yfsf] sf]iffWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M
!_ ;+:yfn] u/]sf] cfly{s sf/f]af/sf] n]vf kl/If0f u/fpg] .
@_ a}sdf ;+o'Qm ?kdf vftf ;+rfng ug]{ .
#_ cGo ;b:ox? ;+u ;dGjo /fvL ;xof]u lng] lbg] .
$_ ;+:yfsf] gub / lhG;L ;fdfgsf] lhDdf lnO{ ;'/If0f ug]{ .
ª_;+:yfsf] ;b:ox?sf] sfd, st{Jo / clwsf/ M
!_gu/kflnsf;+u ePsf] ;fem]bf/L kqdf pNn]lvt ;t{ cg';f/ ug'kg]{ sfdx? ug]{ .
@_;+:yfsf] lx;fjlstfj r]s ug]{ .
#_;+:yfsf kbflwsf/Lx?n] u/]sf sfdsf] d'NofÍg lgoldt ?kdf ug]{ .
$_;+:yf ;+rfngsf nflu cfjZostf cg';f/ gLlt jgfpg ;xof]u ug]{ .
%_a}7sdf pkl:yt eO{ k|To]s 5nkmndf efu lng] .
!!= ;fwf/0f ;efsf] u7g / sfo{ k|0ffnL M
;fwf/0f ;efsf] u7g / sfo{ k|0ffnL b]xfo adf]lhd x'g]5 M
!_;+:yfsf] ;Dk"0f{ ;b:ox? /x]sf] Ps ;fwf/0f–;ef x'g]5 .
@_;+:yfsf] ;fwf/0f ;efsf] cWoIftf ;+:yfsf] cWoIfn] ug]{5 . lghsf] cg'kl:ytLdf lghsf]
;lrj / lghsf] klg cg'kl:ytLdf ;+:yfsf] h]i7 ;b:on] ug]{5 .
#_;fwf/0f;ef ;+:yfsf] ;jf{]Rr lgsfo x'g]5 .
!@= ;fwf/0f ;efsf] sfd, st{Ao / clwsf/M
;fwf/0f ;efsf] sfd st{Ao / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5
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!= ;+:yfsf] ;fwf/0f ;efsf] ;Nnfx k|fKt ug{ plrt b]vL k]; ePsf ljifodf ;Nnfx lbg],
@= n]vfk/LIfs lgo'lQm ug]{ .
#= ;+:yfsf] n]vfkl/Ifssf] k|ltj]bg kfl/t ug]{ .
$= sfo{ ;ldltnfO{ clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ .
%= sfo{ ;ldltnfO{ clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ .
^= sfo{ ;ldlt ;DaGwdf ePsf ph'/L k'g/fj]bg ;'Gg] / lg0f{o lbg] .
&= ;+:yfsf] ljwfg ;+zf]wg ug]{ .
*= cfjZostf cg';f/ ;Nnfxsf] dgf]gog ug]{ .
(= ;+:yfsf] jflif{s sfo{of]hgf :jLs[t ug]{ .
!#=cfly{s Joj:yf M
!=;+:yfsf] b]xfoadf]hLd cfly{s ;|f]t x'g]5
s=;b:otf af6 k|fKt ;'Ns .
v=;/sf/L tyf u}/;/sf/L ;+:yfaf6 k|fKt x'g] cg'bfg .
u= ;+:yfsf] s[ofsnfksf] l;nl;nfdf k|fKt x'g] cfo jf k'/:sf/ .
3= cGo cfDbfgL .
@= k|To]s c;f/ d;fGtdf n]vf tof/ u/L k/LIf0f kZrft ljj/0f ;fwf/0f;efdf k|:t't ug]{
lhDd]jf/L ;+:yfsf] x'g]5 .
#= ;+:yfsf] gfddf k|fKt jf v/Lb rn–crn ;Dkltsf] kl/rfng / k|of]u tf]sLPadf]hLd x'g]5 .
!$=o'jf 6f]n ljsf; ;+:yfsf] j}s vftf ;~rfng M
o'jf 6f]n ljsf; ;+:yfsf] cfly{s sf/f]jf/ ;~rfngsf nflu ;+:yfsf] cWoIf tyf sf]iffWoIfsf]
;+o'Qm b:tvtdf 5'6\6} j}+s vftf vf]ln ;~rfng ul/g]5 .
!%=sfo{;ldlt tyf kbflwsf/Lsf] /fhLgfdf M
!=;ldltsf ;b:ox?n] cfkm\gf] kbaf6 /fhLgfdf lbg rfx]df cWoIf ;dIf lbg ;Sg]5g .
@= cWoIfn] cfkm\gf] /fhLgfdf ;lrj dfkm{t ;+:yfsf] a}7sdf k]z ug'{kg]{5 / ;f] pk/ ;+:yfn]
lg0f{o u/] adf]hLd x'g]5 .
!^= sfo{ ;ldltnfO{ clj:jf;sf] k|:tfj M
sfo{ ;ldltsf cWoIf Pj+ kbflwsf/Lx? pk/ clj:jf; nfu] oyf]lrt sf/0f b]vfO{ ;+:yfsf ^)Ü
;b:ox?n] ljz]if ;fwf/0f;ef /fvL clj:jf;sf] k|:tfj k]z ug{ ;Sg]5 . clj:jf;sf] k|:tfj
pk/ 5nkmn u/L x'g] lg0f{odf ax'dtnfO{ eGbf ;j{;xdt nfO{ a9L hf]8 lbO{g]5 .
!&=ljljw M
!= ljwfg ;+;f]wg ug'{kg]{ ePdf sfo{ ;ldltn] :jLs[t u/]kl5 ;fwf/0f;efdf k]z ul/g]5 .
;fwf/0f ;efdf pkl:yt ;b:ox?sf] b'O{ltxfO{ ax'dtn] lawfg ;+zf]wg x'g]5 .
@= k|rlnt P]g, lgodx?;+u a+'bfx? afemLPsf xb;Dd :jt vf/]h x'g]5 .
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अनुसूची– ३
काययववधिको बुँदा नं.८(२) बमोजिम
संस्था दताय/सूचीकृत भएको नमूना
धमधत :.......................
श्री ................................... युवा टोल ववकास संस्था
म्याङ्लुङ नगरपाधलका वडा नं. ........., तेह्रथुम ।
ववषय : युवा टोल ववकास संस्था दताय/सूचीकृत गररएको सम्बधिमा ।
उपयुि
य
सम्बधिमा म्याङ्लुङ नगरपाधलका वडा नं. ......... मा गठन भएको
............................................ युवा टोल ववकास संस्थालाई म्याङ्लुङ नगरपाधलकामा
दताय/सूचीकृत

गररएको व्यहोरा िानकारी गराईधछ।म्याङ्लुङ नगरपाधलको युवा टोल

ववकास संस्था सञ्चालन काययववधि २०७6 को अधिनमा रही कायय सञ्चालन तथा व्यवस्थान
गनय समेत अनुरोि छ ।
.............................
नामथर :

प्रमुि प्रशासवकय अधिकृत
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