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गाउँ यवुा परिषद् सञ्चालन ऐन, २०७७ 

प्रस्तावना:- यवुाहरुको हक, हहत ि अधिकािको संिक्षण एवम ् सम्वर्द्धन गिी समृर्द् 
माछापचु्छ्रे गाउँपाधलका धनमाधणका लाधग सक्षम नागरिकको रुपमा तयाि गनध तथा १६-
४० बषध उमेि समूहका सबैखाले यवुाहरुको सवाधहिण हवकास,  सशक्तिकिण गिी यवुा 
सम्बन्िी धबषयको नीधत धनमाधण देक्तख कायाधन्वयन तहसम्म आवश्यकतानसुाि उनीहरुलाई 
संलग्न गिाई गाउँ हवकासको मूलप्रवाहमा समावेश गने सम्बन्िमा आवश्यक व्यवस्था गनध 
वाञ्छधनय भएकोले, “गाउँ यवुा परिषद् सञ्चालन ऐन-२०७७” को स्थापना ि सञ्चालन गनध 
संहविानको िािा २२६(१) ि स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐनको दफा १०२ को उपदफा 
(१) ले ददएको अधिकािको प्रयोग गिी यो ऐन तयाि गरिएको छ।  

परिच्छ्छेद-१ 

प्रािक्तम्भक 

१. संक्तक्षप्त नाम ि प्रािम्भः (१) यस ऐनको नाम “गाउँ यवुा परिषद् सञ्चालन ऐन २०७७” 
िहेको छ।  

२. परिभाषाः हवषय वा प्रसिले अको अथध नलागेमा यस ऐनमा:  

(क) “गाउँपाधलका” भन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँपाधलका सम्झनपुछध।  

(ख) “कायधपाधलका” भन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँ कायधपाधलका सम्झनपुछध।  

(ग) “वडा सधमधत” भन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँपाधलकाको वडा सधमधत सम्झनपुछध।  

(घ) “अध्यक्ष” भन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँ कायधपाधलकाको अध्यक्षलाई सम्झनपुछध।  

(ङ) “उपाध्यक्ष” भन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँ कायधपाधलकाको उपाध्यक्षलाई 
सम्झनपुछध।  

(च) “वडा अध्यक्ष” भन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँपाधलका वडाको वडा अध्यक्षलाई 
सम्झनपुछध।  

(छ) “प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत” भन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँपाधलकाको प्रमखु 
प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्झनपुछध।  

(ज) “सभा” भन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँसभालाई सम्झनपुछध।  

(झ) “परिषद्” भन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँ यवुा परिषद्लाई सम्झनपुछध।   

(ञ) “यवुा” भन्नाले १६-४० बषधसम्मको उमेि भएको व्यक्तिलाई सम्झनपुछध।   
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(ट) “सदस्य सक्तचव” भन्नाले परिषद्को सदस्य सक्तचवलाई सम्झनपुछध।  

(ठ) “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्यलाई सम्झनपुछध।  

(ड) “सधमधत” भन्नाले परिषद्को कायधकािी सधमधतलाई सम्झनपुछध।  

(ढ) “पदाधिकािी” भन्नाले सधमधतको अध्यक्ष ि सदस्य सक्तचवलाई सम्झनपुछध।   

 

परिच्छ्छेद-२ 

परिषद्को गठन तथा काम, कतधव्य, अधिकाि 

३. परिषद् को गठनः (१) माछापचु्छ्रे गाउँपाधलका धभत्रका यवुाहरुको हक, हहत ि 
अधिकािको संिक्षण एवम ्सम्वर्द्धन गिी समरृ्द् माछापचु्छ्रे गाउँपाधलका धनमाधणका लाधग 
अध्यक्षको प्रस्तावमा यो ऐनको परिच्छ्छेद-२ को दफा ३ को उपदफा (७) मा व्यवस्था 
भए बमोक्तजम योग्यता पगेुको हियाशील व्यक्तिहरुमध्येबाट गाउँ कायधपाधलकाले देहाय 
बमोक्तजमको १९ सदक्तस्यय परिषद् गठन गनेछ:- 

(क) गाउँ कायधपाधलकाको बैठकले धनयिु गिेको -अध्यक्ष 

(ख) यवुासँग सम्बक्तन्ित हवधभन्न संघ संस्थाबाट प्रधतधनधित्व हनुेगिी 
१ जन महहला सहहत २ जना   -सदस्य 

(ग) यवुाको हक, हहत संिक्षण ि सम्वर्द्धनमा धबशेष योगदान 
परु् याएका यवुाहरुमध्येबाट आददवाधस जनजाधत, दधलत, 

अपािता भएका, अल्पसंख्यकको प्रधतधनधित्व हनुेगिी १ जना 
महहला सहहत ३ जना -सदस्य 

(घ) उद्योग, कृहष, पयधटन, खेलकूद, हवज्ञान प्रहवधि, साहहत्य, संस्कृधत 
तथा कलाको क्षेत्रबाट प्रधतधनधित्व हनुेगिी १ जना महहला 
सहहत ३ जना -सदस्य 

(ङ) उद्योग, कृहष, पयधटन, खेलकूद, हवज्ञान प्रहवधि, साहहत्य, संस्कृधत 
तथा कलाको क्षेत्रबाट प्रधतधनधित्व हनुेगिी १ जना महहला 
सहहत ३ जना -सदस्य 

(च) गाउँपाधलकाको ९ वडाबाट एकजना प्रधतधनधित्व गने गिी ९ 
जना - सदस्य 

(छ) गाउँपाधलकाको अधिकृत स्तिको कमधचािी              - सदस्य सक्तचव 
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(२) उपदफा (१) बमोक्तजमका सदस्यहरुको मनोनयन समावेशी धसर्द्ान्तको आिािमा 
गरिनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम गठन भएको परिषद्को पदावधि गठन भएको धमधत देक्तख 
चाि (४) वषध सम्म हनुेछ।  

(४) परिषद्को अध्यक्षले कुनै कािणबाट आफ्नो पदबाट िाक्तजनामा ददन चाहेमा 
गाउँपाधलका अध्यक्ष समक्ष ि अन्य पदाधिकािीले तथा सदस्यले परिषद्को अध्यक्ष समक्ष 
िाक्तजनामा पेश गनुधपनेछ।  

(५) पदावधिको हवचमा िाक्तजनामा ददई, मतृ्य ुभई, असि भई, फौजदािी अधभयोगमा 
सजाय पाई, बसाईसिी बाहहि गएमा, पददय दाहयत्व सन्तोषजनक ढिले वहन नगिी पदबाट 
हफताध बोलाई वा अन्य कािणले सधमधतको पद रिि भएमा बाँहक िहेका पदावधिको लाधग 
मात्र गाउँ कायधपाधलकाले मनोनयन गनेछ।  

(६) परिषद् मा गाउँपाधलकाले मनोनयन गिेका पदाधिकािी तथा सदस्यहरुको कायध 
सन्तोषजनक नभएको गाउँ कायधपाधलकाले ठहि गिेमा कुनैपधन पदाधिकािी तथा सदस्यलाई 
आफ्नो पदबाट हफताध बोलाई बाँहक पदावधिको लाधग रित्त पदमा मनोनयन गनध सक्नेछ ।  

(७) परिषद्का पदाधिकािी तथा सदस्यमा मनोनयन गनध देहाय बमोक्तजमको योग्यता 
हनुपुनेछ।  

(क) १६ बषध पिुा भई ४० बषध ननाघेको नेपाली नागरिक,  

(ख) परिषद्को कायधवािे पयाधप्त जानकािी भई योगदान पयुाधउन सक्ने, 
(ग) यवुाहरुको क्षेत्रमा महत्वपूणध योगदान पयुाधएको,  
(घ) गाउँपाधलकाको नागरिक,गाउँपाधलका धभत्र बसोबास गिी योगदान 

पयुाधइिहेको व्यक्ति,  

(ङ) फौजदािी अधभयोगमा सजाय नपाएको व्यक्ति,  

(च) कुनैपधन िाजधनधतक दल तथा भात ृसंगठनको केक्तन्िय प्रधतधनधि भई काम 
नगिेको व्यक्ति ,  

(छ) मानधसक सन्तलुन नगमुाएको व्यक्ति,  

(ज) बैंक तथा हवक्तत्तय संस्थाको कालो सूचीमा नपिेको व्यक्ति।  
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४. परिषद्को काम, कतधव्य ि अधिकाि: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेक्तखत काम,  कतधव्य ि 
अधिकािको अधतरिि परिषद्को काम, कतधव्य ि अधिकाि देहाय बमोक्तजम हनुेछ :-   

(क) यवुा सम्बन्िी दीघधकालीन नीधत तजुधमा गिी माछापचु्छ्रे गाउँपाधलका समक्ष 
धसफारिस गने,  

(ख) माछापचु्छ्रे गाउँपाधलकाबाट स्वीकृत नीधत, कायधिमको अधिनमा िही यवुा 
सम्बन्िी योजना तथा कायधिम बनाई लाग ुगने, 

(ग) परिषद्सँग आवर्द्ता प्राप्त गने संघ, संस्थाहरुले पालना गनुधपने शतधहरु 
धनिाधिण गने,   

(घ) हवकास धनमाधण तथा समाज सेवाको क्षेत्रमा यवुालाई स्वमंसेवकको रुपमा 
परिचालन गने सम्बन्िमा आवश्यक नीधत धनिाधिण गने,  

(ङ) परिषद्को वाहषधक योजना, कायधत्रम तथा बजेट स्वीकृत गने, 
(च) यवुा हवकास, सशक्तिकिण एवम ् मूलप्रवाहहकिण सम्बक्तन्ि धबषयमा 

माछापचु्छ्रे गाउँपाधलकालाई सझुाव ददने,   
(छ) तोहकए बमोक्तजमको अन्य काम गने, गिाउने ।   

५. परिषद्को बैठक: परिषद्को बैठक आवश्यकतानसुाि बस्नेछ। परिषद्को बैठकको 
धनणधयलाई परिषद्को अध्यक्षद्वािा प्रमाक्तणत गरि िाक्तखनेछ। परिषद्को बैठक सम्बन्िी 
अन्य व्यवस्था परिषद् आफैं ले धनिाधिण गिे बमोक्तजम हनुेछ। परिषद्ले आवश्यक ठानेमा 
परिषद्को कामसँग सम्बक्तन्ित कुनै धबशेषज्ञ वा पदाधिकािीलाई परिषद्को बैठकमा 
पयधवेक्षकको रुपमा भाग धलन आमन्त्रण गनध सक्नेछ। 

 

परिच्छ्छेद-३ 

कायधकािी सधमधतको गठन तथा काम, कतधव्य ि अधिकाि 

६. कायधकािी सधमधतको गठनः (१) परिषद्को कायधकािी धनकायको रुपमा देहाय 
बमोक्तजमको एक कायधकािी सधमधत िहनेछ:-  

(क) परिषद्को अध्यक्ष            -अध्यक्ष   

(ख) परिषद्ले मनोधनत गिेको प्रधतधनधि      -उपाध्यक्ष  
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(ग) परिषद्का सदस्यहरुमध्येबाट कम्तीमा १ जना महहला िहनेगिी परिषद्ले 
मनोनीत गिेका २ जना          -सदस्य  

(घ) गाउँपाधलकाको अधिकृत स्तिको कमधचािी      -सदस्य सक्तचव  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमका सदस्यको पदावधि परिषद्को सदस्य कायम िहेसम्मको 
अवधिका लाधग हनुेछ ।   

७. कायधकािी सधमधतको काम, कतधव्य ि अधिकािः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेक्तखत काम, 

कतधव्य ि अधिकािको अधतरिि कायधकािी सधमधतको काम, कतधव्य ि अधिकाि  देहाय 
बमोक्तजम हनुेछ :-   

(क) परिषद्को बाहषधक योजना, कायधिम तथा बजेट तजुधमा गिी स्वीकृधतको लाधग 
परिषद् समक्ष पेश गने,   

(ख) परिषद्सँग आवर्द् हनु चाहने संघ, संस्थालाई आबर्द्ता प्रदान गने सम्बन्िी 
शतध, हवधि ि प्रहिया धनिाधिण गिी स्वीकृधतको लाधग परिषद् समक्ष पेश गने,   

(ग) यवुालाई समहृर्द्को मूल प्रवाहमा परिचाधलत गनध अधभयानमूलक कायध 
संचालन गने ि गिाउने,  

(घ) परिषद् बाट स्वीकृत नीधत ि मागधदशधनको अधिनमा िही यवुा हवकास, 
परिचालन तथा यवुा सशक्तिकिण सम्बक्तन्ि प्रवर्द्धनात्मक कायधिम सञ्चालन 
गने ि गिाउने,   

(ङ) यवुाका लाधग स्विोजगाि प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता अधभबृहर्द् सम्बन्िी 
कायधिमहरु सञ्चालन गने ि गिाउने,  

(च) यवुालाई गाउँ हवकासमा समाहहत गनध सचेतनामूलक कायधिमहरु सञ्चालन 
गने ि गिाउने,  

(छ) यवुाको सवाधहिण हवकासका लाधग खोज, अध्ययन, अनसुन्िानमूलक कायध 
गने ि गिाउने,  

(ज) यवुालाई आत्मधनभधि हनु सहयोग पगु्ने हकधसमका कायधिमहरु सञ्चालन गने 
ि गिाउने,   

(झ) यवुालाई गाउँपाधलकाको नीधत धनमाधणदेक्तख कायाधन्वयन तहसम्म संलग्न 
गिाउन पहल गने,  

(ञ) यवुा सम्बन्िी हवधभन्न धनकायद्वािा सञ्चाधलत कायधिमहरुको समन्वय गने, 



6 
 

(ट) यवुा सम्बन्िी संघ, संस्थाको क्षमता अधभबृहर्द् गने ि गिाउने, 
(ठ) तोहकए बमोक्तजमका अन्य कायध गने, गिाउने।   

८. कायधकािी सधमधतको बैठक:- सधमधतको बैठक आवश्यकतानसुाि बस्नेछ। सधमधतको 
बैठकको धनणधयलाई सधमधतको अध्यक्षद्वािा प्रमाक्तणत गिी िाक्तखनेछ। सधमधतको बैठक 
सम्बन्िी अन्य व्यवस्था सधमधत आफैं ले धनिाधिण गिे बमोक्तजम हनुेछ। सधमधतले आवश्यक 
ठानेमा सधमधतको कामसँग सम्बक्तन्ित कुनै धबशेषज्ञ वा पदाधिकािीलाई सधमधतको बैठकमा 
पयधवेक्षकको रुपमा भाग धलन आमन्त्रण गनध सक्नेछ। 

 

परिच्छ्छेद-४ 

कायधकािी सधमधतका पदाधिकािी तथा सदस्यहरुको काम, कतधव्य ि अधिकाि 

९. कायधकािी सधमधतका पदाधिकािी तथा सदस्यहरुको काम, कतधव्य ि अधिकाि देहाय 
बमोक्तजम हनेुछ :- (१) सधमधतको अध्यक्षको काम, कतधव्य ि अधिकाि:-  

(क) परिषद्को नेततृ्व गने,  
(ख) परिषद्को कायधकािी सधमधतको बैठकको अध्यक्षता गने ि बैठकमा 

कुनै हवषय सवधसम्मधतबाट धनणधय हनु नसहक मत बिाबि भए धनणाधयक 
मत ददने, 

(ग) सदस्य सक्तचवलाई बैठक बोलाउन आदेश ददने,  
(घ) बैठकमा योजना तथा प्रस्ताव पेश गने, 
(ङ) बैठकको धनणधय प्रमाक्तणत गने, बैठकको धनणधय कायधन्वयन गने, गिाउने,  
(च) गाउँपाधलका तथा अध्यक्षसंग सम्पकध , समन्वय गने,  
(छ) परिषद्को कोषको खाता सदस्य सक्तचवसँग सञ्चालन गने,  
(ज) आय-व्ययको शे्रस्ता दरुुस्त िाख्न लगाउने, 
(झ) पदाधिकािी तथा सदस्यहरुलाई कामको क्तजम्मेवािी तोक्ने, 
(ञ) पदाधिकािी तथा सदस्यहरुको िाक्तजनामा स्वीकृत गने,  
(ट) परिषद्को कामको अनगुमन तथा धनयमन गने ि गिाउने, 
(ठ) परिषद्ले धनणधय गिेका अन्य कायधहरु गने, गिाउने।  

(२) सदस्य सक्तचवको काम, कतधव्य ि अधिकाि :-  
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(क) सधमधतको अध्यक्षलाई सहयोग गने,  
(ख) परिषद्को कायधहरुको अनगुमन गने ि गिाउने,  
(ग) परिषद् तथा अध्यक्षले तोकेको अन्य कामहरु गने ि गिाउने, 
(घ) सधमधतको अध्यक्षको पिामशधमा सधमधतको बैठक बोलाउने,  
(ङ) परिषद्को तफध बाट गनुधपने प्रशासधनक सम्पूणध कायध गने ि गिाउने,  
(च) परिषद्को सम्पूणध आधथधक कािोबािको क्तजम्मेवािी धलई कायध गने ि 

गिाउने, 
(छ) परिषद्को कोष सञ्चालन गने, 
(ज) परिषद्को नाममा िहेको बैंक खाता परिषद्को अध्यक्षसँग संयिु 

रुपमा सञ्चालन गन,े 
(झ) कानून बमोक्तजम आधथधक कािोबािको शे्रस्ता िाख्ने ि िाख्न लगाउन,े 
(ञ) गाउँपाधलकाले तोकेको लेखा पिीक्षकर्द्ािा लेखा पिीक्षण गिाउने ि 

प्राप्त भएका बेरुज ुफछौट गने।  

(३) उपाध्यक्षको काम कतधव्य ि अधिकाि: -  

(क) सधमधतको अध्यक्षको अनपुक्तस्थतीमा सधमधतको अध्यक्षले गने सम्पूणध 
कायधहरु गने, गिाउन,े  

(ख) परिषद्को कायधहरुको अनगुमन गने, गिाउने, 
(ग) परिषद् तथा सधमधतको अध्यक्षले तोकेको अन्य कामहरु गने 

गिाउने। 

 (४) सदस्यहरुको काम, कतधव्य ि अधिकाि :-  

(क) सधमधतको अध्यक्ष तथा परिषद्को कायधकािी सधमधतलाई सहयोग गने,  

(ख) बैठकमा सहभागी हनु,े 
(ग) परिषद्को कायधकािी सधमधत तथा सधमधतको अध्यक्षले तोकेको अन्य 

कायधहरु गने। 
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परिच्छ्छेद-५ 

परिषद्सँगको आवर्द्ता ि कायधिम सञ्चालन 

१०. यवुा सम्बन्िी संघ, संस्थालाई आवर्द्ता प्रदान गने: (१) यवुाको हक, हहत ि 
अधिकािको संिक्षण गने उद्देश्य िाक्तख प्रचधलत कानून बमोक्तजम दताध भएका यवुा सम्बन्िी 
कुनै संघ, संस्था परिषद् मा आवर्द् हनु चाहेमा देहायको हवविण खुलाई परिषद् समक्ष धनवेदन 
ददनपुनेछ :-   

(क) संघ वा संस्थाको नाम, 
(ख) संघ वा संस्थाको उद्देश्य, 
(ग) संघ वा संस्थाको नवीकिण बहाल िहने अवधि,  
(घ) संघ वा संस्थाको कायध सधमधतको पूणध हवविण।   

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम धनवेदन ददँदा सम्बक्तन्ित संघ वा संस्थाको  हविान समेत 
संलग्न गनुधपनेछ ।   

(३) उपदफा (१) ि (२) बमोक्तजम प्राप्त धनवदेन सहहत कागजात जाँचबझु गदाध 
धनवेदकको माग बमोक्तजम त्यस्तो संघ, संस्थालाई परिषद्सँग आवर्द्ता प्रदान गनध उपयिु 
देक्तखएमा परिषद्ले तोके बमोक्तजमको दस्तिु धलई सो संघ वा संस्थालाई परिषद्ले आवर्द्ता 
प्रदान गनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोक्तजम परिषद्को आबर्द्ता पाएका संघ वा संस्थाले आफूले 
वषधभिी गिेको कामको प्रधतवेदन आधथधक वषध समाप्त भएको ३ महहनाधभत्र परिषद् समक्ष 
पेश गनुधपनेछ। 

   

परिच्छ्छेद-६ 

परिषद्को कोष 

११. परिषद्को कोषः (१) परिषद्को आफ्नो छुटै्ट कोष हनुेछ।   

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कोषको स्रोत देहाय बमोक्तजम हनुेछ :-  

(क) गाउँपाधलकाको बाहषधक बजेटको रुपमा उपलब्ि हनु ेिकम,   

(ख) कुनै व्यक्ति वा संघ, संस्थाबाट प्राप्त हनु ेदान, दातव्य, अनदुान िकम,  



9 

 

(ग) हवदेशी सिकाि, अन्तिाधहिय संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त िकम,   
(घ) यवुा सम्बन्िी संघ, संस्थालाई आबर्द्ता प्रदान गदाध प्राप्त िकम,   
(ङ) प्रकाशन धबिीबाट प्राप्त हनु ेिकम,   
(च) प्रधतयोधगता सञ्चालनबाट प्राप्त हनुे िकम,   
(छ) सेवा सञ्चालनबाट प्राप्त हनु ेिकम, 
(ज) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त िकम।   

(३) परिषद्को नामबाट गरिने सबै खचधहरु उपदफा (१) बमोक्तजमको कोषबाट 
व्यहोरिनेछ।   

(४) परिषद्को कोषमा िहने सम्पूणध िकम परिषद्ले तोकेको कुनै बैंकमा खाता खोली 
जम्मा गरिनेछ।   

(५) परिषद्को बैंक खाताको सञ्चालन परिषद्को अध्यक्ष ि सदस्य सक्तचवको संयिु 
दस्तखतबाट गरिनेछ।  

(६) परिषद्को आधथधक वषध गाउँपाधलकाको आधथधक वषध सिह हनुेछ।   

(७) परिषद्को कोष सञ्चालन तोहकए बमोक्तजम हनुेछ।   

१२. लेखापरिक्षणः (१) परिषद्ले आफ्नो आय, व्यय नेपाल सिकािले अपनाएको लेखा 
प्रणाली बमोक्तजम िाख्नपुनेछ।   

(२) आधथधक बषध समाप्त भएको दईु महहनाधभत्र परिषद्ले गाउँपाधलकाले तोकेको लेखा 
पिीक्षकबाट लेखा परिक्षण गिाई गाउँपाधलकामा प्रधतवदेन पेश गनुधपनेछ।   

(३) गाउँपाधलकाले परिषद्को आय-व्ययको लेखा, तत ्सम्बन्िी कागजात ि अन्य 
नगदी, क्तजन्सी जनुसकैु बखत जाचँ्छ्न ि जाँच्छ्न लगाउन सक्नेछ। 

   

परिच्छ्छेद-७ 

कायाधलय सम्बन्िी व्यवस्था 

१३. कायाधलय, कमधचािी व्यवस्था, छाप तथा सेवा सधुबिा देहाय बमोक्तजम हनेुछः- 

(क) परिषद्को बेग्लै कायाधलय िहनेछ।   
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(ख) परिषद्को कायाधलय गाउँपाधलकाले धनिाधिण ि उपलब्ि गिाएको स्थान ि 
भवनमा िहनेछ।  

(ग) परिषद्लाई आवश्यक पने कमधचािी व्यवस्था गाउँपाधलकाले गनेछ ि 
कमधचािीको आधथधक दाहयत्व समेत गाउँपाधलकाले वहन गनेछ।  

(घ) कमधचािी ि अन्य आवश्यकताबािे कायधकािी सधमधतले गाउँपाधलकालाई 
जानकािी गिाउनपुनेछ।  

(ङ) परिषद्को बेग्लै छाप, लेटि प्याड, साइन बोडध हनुेछ।  

(च) परिषद्को छाप परिषद्को सधमधत गठनपधछ परिषद्को बैठकले धनिाधिण गिे 
बमोक्तजम हनुेछ।  

(छ) दफा ६ बमोक्तजम गठन भएको कायधकािी सधमधतका पदाधिकािीहरुको सेवा 
सहुविा तोहकए बमोक्तजम हनुेछ।  

 

परिच्छ्छेद-८ 

हवहवि 

१४. धनयम बनाउन सक्ने: यो ऐन कायाधन्वयन गनध कायधपाधलकाले आवश्यक धनयम बनाउन 
सक्नेछ। 

१५. मापदण्ड, धनदेक्तशका ि कायधहवधि बनाउन सक्ने : यस ऐन कायाधन्वयनको लाधग 
कायधपाधलकाले आवश्यक मापदण्ड, धनदेक्तशका तथा कायधहवधि बनाउन सक्नेछ । 

१६. संशोिन: (१) गाउँ यवुा परिषद् संचालन ऐन, २०७७ को संशोिन गनध आवश्यक 
भएमा परिषद्ले तयाि गिी अध्यक्ष समक्ष पेश गनुधपनेछ ।  

(२) प्रस्ताहवत संशोिन प्रस्ताव उपयिु लागेमा अध्यक्षले गाउँसभामा पेश गिी 
गाउँसभाले स्वीकृत ददएपधछ मात्र सञ्चालन ऐन संशोिन भई कायाधन्वयन हनुेछ।  

१७. सपथः परिषद्को पदेन बाहेक पदाधिकािी तथा सदस्यहरुले आ-आफ्नो पदभाि  
सम्हाल्न ु अक्तघ परिषद्को अध्यक्षले गाउँपाधलका अध्यक्षबाट ि सदस्यहरुले परिषद्को 
अध्यक्षबाट तोहकए बमोक्तजम सपथ धलनपुनेछ।   

 


