
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावनााः  

युवाहरुको हक, हहत र अहिकारको संरक्षण एवम् सम्बर्द्धन गरी समरृ्द् बहदिपुर गाउँपाहिका हनमाधणका िाहग सक्षम नागररकको रुपमा तयार गनध 

तथा १६-४० बर्ध उमेर समुहका सवै खािे युवाहरुको सवाधङ्गीण हवकास, सशहिकरण गरी युवा सम्बहदि हवर्यको नीहत हनमाधण िेहख 

कायाधदवयन तहसम्म आवश्यकतानुसार उनीहरुिाई संिग्न गराई गाउँपाहिका हवकासको मुिप्रवाहमा समावेश गन े सम्बदिमा आवश्यक 

व्यवस्था गनध वाञ्छनीय भएकािे “गाउँ युवा पररर्ि ्सञ्चािन कायधहवहि – २०७७” को स्थापना र सञ्चािन गनध संहविानको िारा २१८ र 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको िफा १०२(२) िे हिएको अहिकारको प्रयोग गरी यो सञ्चािन कायधहवहि जारी गररएको छ । 

 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: १३   लिलत: २०७७/०८/२७ 
 भाग २ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिका कायायियको सचुना 
 

बन्दिपुर गाउँपान्िकाको गाउँ युवा पररषि् सञ्चािन काययन्वन्ि, 

२०७७
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पररच्छेि – १ 

प्रारन्भिक 

१. संन्िप्त नाम र प्रारन्भिकाः (१) यस कायधहवहिको नाम “गाउँ युवा पररषि् सञ्चािन काययन्वन्ि,२०७७” रहेको छ । 

२. पररिाषााः हवर्य वा प्रसङ्गिे अदय अथध निागमेा यस कायध हवहिमा, 

(क)  “गाउँपाहिका” भदनािे बहदिपरु गाउँपाहिका सम्झनुपिधछ । 

(ख)  “कायधपाहिका” भदनािे बहदिपुर गाउँपाहिकाको गाउँ कायधपाहिका सम्झनुपिधछ ।  

(ग)  “वडा सहमहत” भदनािे बहदिपुर गाउँपाहिकाको वडा सहमहत सम्झनपुिधछ । 

(घ)  “ गाउँपाहिका अध्यक्ष” भदनािे बहदिपुर गाउँपाहिकाको अध्यक्षिाई सम्झनुपिधछ । 

(ङ)  “उपाध्यक्ष” भदनािे बहदिपुर गाउँपाहिकाको उपाध्यक्षिाई सम्झनुपिधछ  । 

(च)  “वडा अध्यक्ष” भदनािे बहदिपुर गाउँपाहिकाको सम्बहदित वडा अध्यक्षिाई सम्झनुपिधछ । 

(छ)  “प्रमुख प्रशाकीय अहिकृत” भदनािे बहदिपुर गाउँपाहिकाको प्रमुख प्रशासकीय अहिकृतिाई सम्झनुपिधछ । 

(ज)  “सभा” भदनािे बहदिपुर गाउँपाहिकाको गाउँ सभा अध्यक्षिाई सम्झनुपिधछ । 

(झ)  “पररर्ि”् भदनािे बहदिपुर गाउँपाहिकाको गाउँ युवा पररर्िि्ाई सम्झनपुिधछ । 

(ञ)  “युवा” भदनािे १६-४० बर्ध सम्मको उमेर भएको व्यहििाई सम्झनुपिधछ । 

(ट)  “अध्यक्ष” भदनािे  पररर्िक्ो अध्यक्षिाई सम्झनपुिधछ । 

(ठ)  “सिस्य सहचव” भदनािे पररर्िक्ो सिस्य सहचविाई सम्झनुपिधछ । 

(ड)  “सिस्य” भदनािे पररर्िक्ो सिस्यिाई सम्झनपुिधछ । 

(ढ)  “सहमहत” भदनािे पररर्िक्ो कायधकारी सहमहतिाई सम्झनपुिधछ । 

(ण)  “पिाहिकारी” भदनािे पररर्िक्ो अध्यक्ष र सिस्य सहचविाई सम्झनुपिधछ । 

पररच्छेि-२ 

पररषि्को गठन तथा काम, कतयव्य, अन्िकार 

३. बहदिपुर गाउँपाहिका हभत्र युवाहरुको हक, हहत र अहिकारको संरक्षण एवम् सम्बर्द्धन गरी समरृ्द् बहदिपुर गाउँपाहिका हनमाधणका िाहग 

अध्यक्षको प्रस्तावमा यो कायधहवहिको पररच्छेि-२ को िफा ९ मा व्यवस्था भएको योग्यता पुगेको हियाशीि व्यहिहरु मध्येबाट गाउँ 

कायधपाहिकािे िेहाय बमोहजमको १६ सिस्यीय पररर्ि ्गठन गनेछः 

(क) गाउँ कायधपाहिका वा  गाउँपाहिका अध्यक्षिे मनोनयन गरेको १ जना युवा – अध्यक्ष 

(ख) युवासँग सम्बहदित हवहभदन संघ संस्थाबाट प्रहतहनहित्व हनुेगरी २ जना – सिस्य 

(ग) युवाको हक, हहत संरक्षण र सम्बर्द्धनमा हवशेर् योगिान पुर् याएका युवाहरुमध्येबाट 

आहिवाहस जनजाहत, िहित, आपाङ्गता भएका, अल्पसंख्यकको प्रहतहनहित्व 

हुनेगरी ३ जना 

– सिस्य 

 

(घ) उद्योग, कृहर्, पयधटन, खेिकुि, हवज्ञान प्रहवहि, साहहत्य तथा किाको क्षेत्रबाट 

प्रहतहनहित्व हुने गरर ३ जना 

– सिस्य 

 

(ङ) गाउँपाहिकाको ६ वडाबाट एक एक जना प्रहतहनहित्व गने गरर ६ जना – सिस्य 

(च) गाउँपाहिकाको अहिकृत स्तरको कामधचारी – सिस्य सहचव 

 

४. िफा ३ बमोहजमका सिस्यहरूको मनोनयन समावेशी हसर्द्ादतको आिारमा गररनेछ । 
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५. िफा ३ बमोहजम गठन भएको पररर्िक्ो  गठन भएको हमहत िेहख ४(चार) बर्ध हनुेछ । 

६. अध्यक्षिे कुनै कारणबाट आफ्नो पिबाट राहजनामा हिने चाहेमा गाउँपाहिका अध्यक्ष समक्ष र अदय पिाहिकारीिे तथा सिस्यि े

अध्यक्ष समक्ष राहजनामा पेश गनुध पनछे । 

७. पिावहिको हबचमा राहजनामा हिई, मतृ्यु भई, असि भई, फौजिारी अहभयोगमा सजाय पाई, बसाईसराई गरर बाहहर गएमा, पहिय 

िाहयत्व सदतोर्जनक ढङ्गिे बहन नगरी पिबाट हफताध बोिाई वा अदय कारणिे सहमहतको पि ररि भएमा बाँहक रहेका पिावहिको 

िाहग मात्र गाउँ कायधपाहिकािे मनोनयन गनेछ । 

८. पररर्द्मा गाउँपाहिकािे मनोनयन गरेका पिाहिकारी तथा सिस्यहरुको कायध सदतोर्जनक नभएको गाउँ कायधपाहिकािे ठहर गरेमा कुन ै

पहन पिाहिकारी तथा सिस्यिाई आफ्नो पिबाट हफताध बोिाई बाँहक पिावहिको िाहग ररि पिमा मनोनयन गनध सक्नेछ । 

९. पररर्द्मा पिाहिकारी तथा सिस्यमा मनोनयन गनध िेहाय बमोहजमको योग्यता हुनु पनेछ । 

(क)  १६ बर्ध पुरा भई ४० बर्ध ननाघेको गाउँपाहिकाको युवा, 

(ख)  पररर्िक्ो कायधवारे पयाधप्त जानकारी भई योगिान पुर् याउन सक्ने, 

(ग)  युवाहरुको क्षेत्रमा महत्वपूणध योगिान पुर् याएको, 

(घ)  गाउँपाहिकाको नागररक/गाउँपाहिका हभत्र बसोबास गरर योगिान पुर् याई रहेको, 

(ङ) फौजिारी अहभयोगमा सजाय नपाएको व्यहि, 

(च)  कुनै पहन राजहनहतक िि तथा भात ृसंगठनको केहदिय प्रहतहनहि भई काम नगरेको ब्यहि, 

(छ)  मानहसक सदतुिन नगमुाएको व्यहि, 

(ज)  बैंक तथा हवहिय संस्थाको कािो सूचीमा नपरेको व्यहि। 

१०. पररषि्को काम, कतयव्य र अन्िकाराः  यस कायधहवहिमा अदयत्र उल्िेहखत काम, कतधव्य र अहिकारको अहतररि पररर्िक्ो काम, 

कतधव्य र अहिकार िेहाय बमोहजम हुनेछ; 

(क)  युवा सम्बहदि िीघधकािीन नीहत गनुधमा गरी बहदिपरु गाउँपाहिका समक्ष हसफाररस गने, 

(ख)  बहदिपुर गाउँपाहिकाबाट स्वीकृत नीहत, कायधिमको अहिनमा रही युवा सम्बहदि योजना तथा कायधिम बनाई िागु गने, 

(ग)  पररर्िसँ्ग आवर्द्ता प्राप्त गने संघ, संस्थाहरुिे पािना गनुधपने शतधहरु हनिाधरण गने, 

(घ) हवकास हनमाधण तथा समाज सेवाको क्षेत्रमा युवािाई स्वयम्सेवकको रुपमा पररचािन गन ेसम्बदिमा आवश्यक नीहत हनिाधरण गने, 

(ङ) पररर्िक्ो वाहर्धक योजना, कायधिम तथा बजेट स्वीकृत गने, 

(च)  युवा हवकास, सशहिकरण एवम् मूि प्रवाहीकरण सम्बहदि हवर्यमा बहदिपुर गाउँपाहिकािाई सुझाव हिने, 

(छ)  तोहकए बमोहजमको काम गने, गराउन े। 

११. पररषि्को बैठकाः पररर्िक्ो बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ । पररर्िक्ो बठैकको  हनणधयिाई अध्यक्षद्वारा प्रमाहणत गरर राहखनेछ । 

पररर्िक्ो बैठक सम्बहदि अदय कायधहवहि पररर्ि ्आफैं  हनिाधरण गरे बमोहजम हुनछे । पररर्ििे् आवश्यक ठानेमा पररर्िक्ो कामसँग 

सम्बहदित कुनै हवशेर्ज्ञ वा पिाहिकारीिाई पररर्िक्ो बैठकमा पयधवेक्षकको रुपमा भाग हिन आमदत्रण गनध सक्नेछ। 

पररच्छेि-४ 

काययकारी सन्मन्तका पिान्िकारी तथा सिस्यहरुको काम, कतयव्य र अन्िकार 

१२. कायधकारी सहमहतका पिाहिकारी तथा सिस्यको काम, कतधव्य र अहिकार िेहाय बमोहजम हुनेछः 

(क) अध्यक्षको काम, कतधव्य र अहिकारः 

(१) पररर्िक्ो नतेतृ्व गने, 

(२) पररर्ि/्कायधकारी सहमहतको बैठकको आध्यक्षता गने र बठैकमा कुनै हवर्य सवधसम्महतबाट हनणधय हुन नसहक मत बराबर भए 

हनणाधयक मत हिने, 

(३) सिस्य सहचविाई बैठक बोिाउन आिेश हिन,े 

(४) बैठक योजना तथा प्रस्थाव पशे गन,े 
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(५) बैठकको हनणधय प्रमाहणत गने, बैठकको हनणधय कायधदवयन गने, गराउन,े 

(६) गाउँपाहिका तथा अध्यक्षसँग सम्पकध , समदवय गने, 

(७) पररर्िक्ो कोर्को खाता सिस्य सहवच सँगसञ्चािन गने, 

(८) आय व्ययको शे्रस्ता िरुुस्त राख्न िगाउने, 

(९) पिाहिकारी तथा सिस्यहरुिाई कामको हजम्मेवारी तोक्ने, 

(१०) पिाहिकारी तथा सिस्यहरुको राहजनामा स्वीकृत गन,े 

(११) पररर्िक्ो कामको अनुगमन तथा हनयमन गने/गराउन,े  

(१२) पररर्ििे् हनणधय गरेका अदय कायधहरु गन ेगराउने। 

(ख)  सिस्य सन्चवको काम, कतयव्य र अन्िकाराः 

(१) अध्यक्षिाई सहयोग गन,े 

(२) पररर्िक्ो कायधहरुको अनुगमन गने/गराउन,े 

(३) पररर्ि तथा अध्यक्षिे तोकेको अदय कामहरु गने/गराउने, 

(४) अध्यक्षको परामशधमा सहमहतको बैठक बोिाउने, 

(५) पररर्िक्ो तफध बाट गनुधपन ेप्रशासहनक सम्पूणध कायध गने/गराउने, 

(६) पररर्िक्ो सम्पूणध आहथधक कारोबारको हजम्मेवारी हिई कायध गने/गराउन,े 

(७) पररर्िक्ो कोर् सञ्चािन गने, 

(८) परर्िक्ो नाममा रहेको बैंक खाता अध्यक्षसँग संयुि रुपमा सञ्चािन गने, 

(९) कानुन वमोहजम आहथधक कारोबारको शे्रस्ता राख्ने िगाउन,े 

(१०) गाउँपाहिकािे तोकेको िेखा परीक्षकद्वारा िेखा परीक्षण गराउने र प्राप्त भएका बेरुज ुफछौट गन े। 

(ग) सिस्यहरुको काम, कतयव्य र अन्िकाराः 

(१) अध्यक्ष तथा पररर्ि/्कायधकारी सहमहतिाई सहयोग गने, 

(२) बैठकमा सहभागी हनुे, 

(३) पररर्ि/्कायधकारी सहमहत तथा अध्यक्षिे तोकेका अदय कायधहरु गने। 

पररच्छेि-५ 

पररषि्सँगको आवद्धता र काययक्रम सञ्चािन 

१३. युवा सभबन्दि संघ, संस्थािाई आबद्धता प्रिान गननाः (१) युवाको हक, हहत र अहिकारको संरक्षण गने उदे्दश्य राहख प्रचहित कानुन 

बमोहजम िताध भएका युवा सम्बहदि कुनै संग, संस्था पररर्द्मा आवर्द् हुन चाहमेा िेहाय हववरण खुिाई पररर्ि ्समक्ष हनवेिन हिनपुनेछः 

- संघ वा संस्थाको नाम, 

- संघ वा संस्थाको उदे्दश्य, 

- संघ वा संस्थाको नवीकरण बहाि रहन ेअवहि, 

- संघ वा संस्थाको कायध सहमहतको पूणध हववरण। 

(२) िफा १७ को उपिफा (१) बमोहजम हनवेिन हिँिा सम्बहदित संघ वा संस्थाको हविान समेत संिग्न गनुध पनछे । 

(३) उपिफा(१) र (२) बमोहजम प्राप्त हनवेिन सहहत कागजात जाँचबुझ गिाध हनवेिकको माग बमोहजम त्यस्ता संघ, संस्थािाई पररर्िसँ्ग 

प्रिान गनध उपयुधि िेहखएमा पररर्ििे् तोके बमोहजमको िस्तुर हिई सो संघ वा संस्थािाई पररर्ििे् आवर्द्ता प्रिान गनेछ । 

(४) उपिफा(३) बमोहजम पररर्द्मा आवर्द्ता पाएका संघ वा संस्थािे आफुिे वर्धभरी गरेको कामको प्रहतवेिन आहथधक बर्ध समाप्त 

भएको ३(तीन) महहनाहभत्र पररर्ि ्समक्ष पशे गनुध पनेछ। 
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पररच्छेि-६ 

पररषि्को कोष 

१४. पररषि्को कोषाः (१) पररर्िक्ो आफ्नो छुटै्ट कोर् हुनेछ । 

(२)उपिफा(१) बमोहजमको कोर्को स्रोत िेहाय बमोहजम हुनेछः 

 (क) गाउँपाहिकाको बाहर्धक बजेटको रुपमा उपिब्ि हुन ेरकम, 

 (ख) कुनै व्यहि वा संघ, संस्थाबट प्राप्त हुने िान, िातव्य, अनुिान रकम, 

 (ग) हविेशी सरकार, अदतराहरिय संघ, संस्था वा व्यहिबाट प्राप्त रकम,  

 (घ) युवा सम्बहदि संघ, संस्थािाई आवर्द्ता प्रिान गिाध प्राप्त रकम, 

 (ङ) प्रकाशन हविीबाट प्राप्त हुने रकम, 

 (च) प्रहतयोहगता सञ्चािनबाट प्राप्त हुन ेरकम, 

 (छ) सेवा सञ्चािनबाट प्राप्त हुने रकम, 

 (ज) अदय कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) पररर्िक्ो नामबाट गररने सबै खचधहरु उपिफा(१) बमोहजमको कोर्बाट ब्यहोररनेछ । 

(४) पररर्िक्ो बैंक खाताको सञ्चािन अध्यक्ष र सिस्य सहचवको संयुि िस्तखतबाट गररनेछ । 

(५) पररर्िक्ो आहथधक बर्ध गाउँपाहिकाको आहथधक वर्ध सरह हुनेछ । 

(६) पररर्िक्ो कोर् सञ्चािन तोहकए बमोहजम हनुेछ । 

१५. िेखापररिणाः (१) पररर्ििे् आफ्नो आय, व्यय नेपाि सरकारिे अपनाएको िेखा प्रणािी बमोहजम राख्न ुपनछे । 

(२) आहथधक बर्ध समाप्त भएको िईु महहनाहभत्र गाउँपाहिकािे पररर्ििे् तोकेको िेखा पररक्षकबाट िेखा पररक्षण गराई गाउँपाहिकामा 

प्रहतवेिन पशे गनुधपनेछ । 

(३) गाउँपाहिकािे पररर्िक्ो आय-व्यवको िेखा, तत् सम्बहदि कागजात र अदय नगिी, हजदसी जुनसुकै बखत जाँच्न र जाँच्न िगाउन 

सक्नेछ । 

पररच्छेि-७ 

पररषि्को कायायिय, छाप, कमयचारी व्यवस्था तथा सेवा सुन्विा 

१६. पररर्िक्ो बगे्िै कायाधिय रहनेछ । 

१७. पररर्िक्ो कायाधिय गाउँपाहिकािे हनिाधरण र उपिब्ि गराएको स्थान र भवनमा रहनेछ । 

१८. पररर्िि्ाई आवश्यक पन ेकमधचारी व्यवस्थापन गाउँपाहिकाबाट तोहकएबमोहजम हुनछे ।  

१९. कमधचारी र अदय आवश्यकताबारे कायधकारी सहमहतिे गाउँपाहिकािाई जानकारी गराउनु पनेछ । 

२०. पररर्िक्ो बगे्िै छाप, िेटर प्याड, साईन बोडध हुनेछ । 

२१. पररर्िक्ो छाप पररर्िक्ो सहमहत गठनपहछ पररर्िक्ो बैठकिे हनिाधरण गरे बमोहजम हुनेछ । 

२२. कायधकारी सहमहतकािाई गाउँ कायधपाहिकािे हनणधय गरेबमोहजम व्यवस्थापन खचध उपिब्ि गराईने छ । 

पररच्छेि-८ 

न्वन्वि 

२३. संशोिनाः(१) गाउँ युवा पररर्ि ्संचािन कायधहवहि, २०७७ को संशोिन गनध आवश्यक भएमा पररर्ििे् तयार गरर गाउँपाहिका अध्यक्ष 

समक्ष पशे गनुधपनछे । 

(२) प्रस्ताहवत संशोिन प्रस्ताव उपयुि िागेमा गाउँपाहिका अध्यक्षिे कायधपाहिकामा पेश गरी कायधपाहिकािे स्वीकृहत हिएपहछ मात्र 

सञ्चािन हनिेहशका संशोिन भई कायाधदवयन हुनेछ। 
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(३) कुनै हवर्यमा अस्पष्टता भए, हववाि भई हनरुपण हुन नसके सो हवर्यमा गाउँ कायधपाहिकािे गरेको हनणधय अहदतम हुनछे ।  

२४. सपथाः पररर्िक्ो पिेन बाहेक पिाहिकारी तथा सिस्यहरुिे आ-आफ्नो पिभार सम्हाल्न ुअहघ अध्यक्षिे गाउँपाहिका अध्यक्षबाट र 

सिस्यहरुिे अध्यक्षबाट तोहकए बमोहजम सपथ हिनु पनेछ । 

 

आज्ञािे 

िहेि सवेुिी 
प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 


