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यवुा ववकास केन्द्र सञ्चालन काययववधि, २०७८ 
स्वीकृत धिधतिः २०७८।०३।०९ 

प्रस्तावना : 
 
नेपालको संवविान, २०७२ को ििय र भावनालाइ आत्िसाथ गरै्द सिदृ्ध राष्ट्र धनिायणको आिारस्तम्भका 
रुपिा रहेका नेपाली यवुा वगयको नेततृ्व तथा क्षिता ववकास गरी रे्दशको शासन सञ्चालन प्रणाली र 
सशुासन सम्बन्द्ििा पथुा गाउँपाधलका धभत्रका यवुालाई स-ुसूचित गरी ववकासिा सशक्तीकरण गरै्द 
उनीहरुको पररिालनको लाधग यूवािैत्री नीधत¸  योजना¸  काययक्रि र प्राथधिकता धनिायरण गनय̧  यवुा 
लचक्षत उदे्दश्य प्राधिका लाधग स्थानीय सरकारलाई पषृ्ठपोषण दर्दन तथा सकारात्िक वातावरण धनिायण 
गनय̧  यवुाका िदु्दाहरुको वहस पैरवी गनय, यवुाहरुको सवायविण ववकास गनय, यवुािा राष्ट्र, रावष्ट्रयता र 
जनताप्रधतका बफार्दारी, यवुाका आिारभतू आवश्यकताहरूको पररपूधतय, सिानता एव सितािूलक 
ववतरणको धसद्धान्द्त, संवैिाधनक सवोच्िता, वैयचक्तक स्वतन्द्त्रता, ववश्वव्यापी िानवाधिकारका धसद्धान्द्त, 
लोकताचन्द्त्रक िूल्य-िान्द्यता,  शाचन्द्त,  सह-अचस्तत्व,  संस्कृधत र वातावरणीय सम्पर्दाको संरक्षण र 
संवद्धयन जस्ता आिारभतू िूल्य िान्द्यताहरूको प्रवद्धयन गने हेतलेु रावष्ट्रय यवुा नीधत, २०७२, स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का अधिनिा रही यस पथुा उत्तरगंगा गाउँपाधलका, गाउँ काययपाधलकाले 
यो काययववधि धनिायण गरेको छ । 
 

पररच्छेर्द १ 
प्रारचम्भक 

१.    संचक्षि नाि र प्रारम्भ : १) यो काययववधिको नाि “यवुा ववकास केन्द्र सञ्चालन काययववधि, 
२०७८” रहेको छ । 
२) यो काययववधि गाउँसभाले स्वीकृत गरेको धिधतरे्दचि प्रारम्भ हनुेछ । 
 
२. पररभाषा : ववषय वा प्रसिले फरक अथय नलागेिा यस काययववधििा :- 
(क) “यवुा” भन्नाले १६ रे्दचि ४० वषयसम्िका िवहला, परुुष र तेस्रो धलवि सिेतलाइ सम्झन ुपछय । 
 
(ि) “अध्यक्ष” भन्नाले गाँउपाधलका अध्यक्षलाइ सम्झन ुपछय । 
 
(ग) “केन्द्र” भन्नाले यवुा ववकास केन्द्रलाइ सम्झन ुपछय । 
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(घ) “यवुा नीधत” भन्नाले रावष्ट्रय यवुा नीधत, २०७२ सम्झन ुपछय । 
 
(ङ) “संयोजक” भन्नाले यवुा ववकास केन्द्रको संयोजकलाइ सम्झन ुपछय । 
 
(ि) “काययपाधलका” भन्नाले गाउँ काययपाधलका सम्झन ुपछय । 
 
(छ) “कायायलय” भन्नाले काययपाधलकाको कायायलय सम्झन ुपछय । 
 
(ज) “सधिधत” भन्नाले यवुा ववकास केन्द्रको कायय सधिधतलाइ सम्झन ुपछय । 
 
(झ) “कायायलय प्रििु” भन्नाले गाँउपाधलका प्रििु प्रशासकीय अधिकृतका रुपिा काि गने कियिारी 
सम्झन ुपछय । 
 
(ञ) “केन्द्र प्रििु” भन्नाले यवुा ववकास केन्द्रको प्रििुको रुपिा काि गने कियिारी सम्झन ुपछय ।  

 
पररच्छेर्द–२ 
केन्द्रको स्थापना 

३.  केन्द्रको स्थापना : 
(१) यवुाका हक वहतका संरक्षण र संवद्धयन गनय तथा उद्यिशीलता ववकासका लाधग यवुा ववकास केन्द्र 
स्थापना गररएको छ । 
 
(२) केन्द्रको कायायलय पथुा उत्तरगंगा गाँउपाधलका धभत्र रहनेछ । 
 
(३) गाउँपाधलकाले आवश्यकता अनसुार अन्द्य वडािा पधन आफ्ना कायायलय िोल्न सनेनेछ । 
 
४. केन्द्रको उद्दशे्यिः 

 राष्ट्र, रावष्ट्रयता र सङ्घीय लोकताचन्द्त्रक गणतन्द्त्रप्रधत यवुाहरूलाइ प्रधतवद्ध बनाउँरै्द यसको 
संस्थागत ववकासका लाधग वक्रयाशील बनाउन । 
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 यवुाहरूलाई सिाजका आधथयक, सािाचजक, राजनीधतक र सांस्कृधतक क्षेत्रका नीधत, धनणयय धनिायण 
र कायायन्द्वयनिा धनणाययक र अथयपूणय रूपिा सहभागी गराउन । 

 यवुाहरूका शारीररक, िानधसक, बौवद्धक, नैधतक तथा संवेगात्िक पक्षहरूका ववकास गने, यवुाका 
सबै प्रकारका क्षितालाइ सिाज ववकासका िूल प्रवाहिा सिावहत गरी ग्रािीण ववकासिा लगाउने 
। 

 आि यवुाहरूिा श्रिप्रधत सम्िानका भावना ववकास गरै्द यवुा उद्यिशीलताका ववकास गने । 
 यवुाहरूका आिारभतू आवश्यकता गास, बास, कपास, चशक्षा, स्वास््य, रोजगार, सरुक्षा तथा 

सहज जीवनयापनलाइ अधिकारका रूपिा स्थावपत गने । 
 यवुाहरूिा अन्द्तधनयवहत प्रधतभाहरूको ववकास एवि ्उपयोग गरी चशक्षा, सावहत्य, संस्कृधत, कला, 

सिीत िेलकुर्द,  ववज्ञान तथा प्रववधिजस्ता क्षेत्रहरूका िाध्यिबाट गाउँको पवहिान बढाउन े। 
 सिाजिा ववद्यिान रहेका वगीय, लैविक जातीय, क्षते्रीय, भावषक, ववभेर्दका अन्द्त्यका लाधग यवुा 

पररिालनको वातावरण बनाउने । 
 यवुािा रे्दचिएका सािाचजक, सांस्कृधतक, तथा कुलत तथा र्दवु्ययसन अन्द्त्य गरै्द  यवुालाई 

सकारात्िक दर्दशा तफय  अधभप्ररेरत गने । 
 ग्रािीण ववकासिा यवुा पररिालन गरी रोजगारी सजृना गने । 

 
५.  केन्द्र स्वशाधसत र संगदित संस्था हनुिेः १) केन्द्र अववचच्छन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशाधसत र 
संगदित संस्था हनुेछ । 
२) केन्द्रका सबै काि कारबाहीका धनधित्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ ।  
३) केन्द्रले व्यचक्त सरह करार गनय, करार बिोचजिका अधिकार प्रयोग गनय तथा र्दावयत्व धनवायह गनय 
सनेनेछ । 
 

पररच्छेर्द–३ 
केन्द्रको गिन तथा काि, कतयव्य र अधिकार 

६. केन्द्रको गिन :  
१) केन्द्रको गिन रे्दहाय बिोचजि हनुेछ :- 
 क) गाउँपाधलका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष    संरक्षक 
 ि) गाउँ काययपाधलकाले िनोधनत गरेको व्यचक्त  संयोजक 
 ग) प्रत्येक वडाबाट एकजना िवहला/परुुष    सर्दस्य 
 घ) केन्द्र प्रििु       सर्दस्य सचिव 
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२) गाउँपाधलकाले पवहलो पटक स्थापनाथय अध्यक्ष एवि ् सर्दस्यहरुको िनोनयन गर्दाय गाउँपाधलका 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रििु प्रशासकीय अधिकृत रहेका तीन जना सर्दस्य सधिधतका धसफाररसिा गनेछ । 
३) र्दोस्रो काययकालका लाधग काययसधिधत ियन गर्दाय लोकताचन्द्त्रक ववधि धनवायिन िाफय त गररनेछ । 
धनवायिन सम्बन्द्िीका व्यवस्था गाउँ काययपाधलकाको धनणयय बिोचजि हनुेछ । 
४) अध्यक्ष तथा िनोनीत सर्दस्यहरुको पर्दावधि बढीिा तीन वषयका हनुेछ । 
 
५) उपर्दफा (४) िा जनसकैु कुरा लेचिएको भए तापधन अध्यक्ष वा िनोनीत कुनै सर्दस्यले आफ्नो पर्द 
अनरुुपका आिरण नगरेको वा चजम्िेवारी पूरा नगरेको िहर भएिा िनोनीत गने धनकायले जनुसकैु 
बित धनजलाइ अध्यक्ष वा सर्दस्यका पर्दबाट हटाउन सनेनेछ ।तर त्यसरी पर्दबाट हटाउन ु अचघ 
धनजलाइ आफ्नो सफाइ पेश गने िौकाबाट वचञ्चत गररन छैन । 
 
७. केन्द्रको काि, कतयव्य र अधिकार :  
यस काययववधििा अन्द्यत्र उचल्लचित काि,  कतयव्य र अधिकारका अधतररक्त केन्द्रका काि, कतयव्य र 
अधिकार रे्दहाय बिोचजि हनुेछ :- 
 
(क) यवुा सम्बन्द्िी र्दीघयकालीन योजना र काययक्रि तजुयिा गरी गाउँपाधलका सिक्ष धसफाररस गने, 
(ि) गाउँ पररषर्दबाट स्वीकृत नीधतका अिीनिा रही यवुा सम्बन्द्िी योजना तथा काययक्रि बनाइ लाग ु
गने, 
(घ) ववकास धनिायण तथा सिाज सेवाका क्षेत्रिा यवुालाइ स्वयंसेवकका रुपिा पररिालन गने सम्बन्द्ििा 
आवश्यक योजना तथा काययक्रि धनिायण गने, 
(ङ) केन्द्रका वावषयक योजना र काययक्रि तथा बजेट स्वीकृत गने, 
(ि) यवुा ववकास, सशक्तीकरण एवि ्िूलप्रवाहीकरण सम्बन्द्िी ववषयिा गाउँपाधलकालाइ 
सझुाब दर्दन,े 
(छ) यवुाका लाधग स्वरोजगार प्रवद्धयन तथा उद्यिशीलता अधभववृद्ध सम्बन्द्िी काययक्रि 
सञ्चालन गने- गराउने, 
(ज) यवुालाइ ववकास धनिायण तथा सिाज सेवाका क्षेत्रिा स्वयंसेवकका रुपिा पररिालन गने- गराउने,  
(झ) यवुालाइ ग्रािीण ववकासिा सिावहत गनय सिेतनािूलक काययक्रि सञ्चालन गने-गराउन,े 
(ञ) यवुा ववकास तथा यवुा पररिालन सम्बन्द्िी ववषयिा अध्ययन तथा अनसुन्द्िान गने- गराउने, 
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(ट) यवुालाइ स्थानीय योजना धनिायणरे्दचि कायायन्द्वयन तहसम्ि संलग्न गराउन पहल गने, 
(ि) यवुासम्बन्द्िी ववधभन्न धनकायद्वारा सञ्चाधलत काययक्रिहरुको सिन्द्वय गने, 
(ड) यवुा सम्बन्द्िी सूिनाका व्यवस्थापन गनय तथा एकीकृत त्याङ्क तयार गने, 
(ढ) यवुा सम्बन्द्िी संघ, संस्थाका क्षिता अधभववृद्ध गने- गराउने, 
(ण) तोवकए बिोचजिका अन्द्य कायय गने- गराउने । 
 
८. केन्द्रको बैिक र धनणययिः  
(१) केन्द्रको बैिक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ । 
(२) केन्द्रका बैिक अध्यक्षले तोकेको धिधत, सिय र स्थानिा बस्नेछ । 
(३) केन्द्रको बैिक हनुभुन्द्र्दा कम्तीिा एक हिा अगावै बैिकिा छलफल हनुे ववषयका काययसूिक 
सवहतका सूिना सर्दस्यहरुलाई दर्दनेछ । 
(४) केन्द्रिा तत्काल कायि रहेका कुल सर्दस्य संख्याका पिास प्रधतशतभन्द्र्दा बढी सर्दस्यहरु 
उपचस्थत भएिा केन्द्रका बैिकका लाधग गणपूरक सङ्खख्या पगेुको िाधननेछ । 
(५) केन्द्रको बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षले र धनजका अनपुचस्थधतिा उपाध्यक्षले गनेछ । 
(६) केन्द्रको बैिकिा बहिुतको राय िान्द्य हनुेछ र ित बराबर भएिा बैिकको अध्यक्षता गने 
व्यचक्तले धनणाययक ित दर्दनेछ । 
(७) केन्द्रको बैिकको धनणयय अध्यक्षले प्रिाचणत गरी राख्नछे । 
(८) केन्द्रले आवश्यक िानेिा केन्द्रका कािसँग सम्बचन्द्ित कुनै ववशेषज्ञ वा पर्दाधिकारीलाई 
केन्द्रका बैिकिा परीवेक्षकका रुपिा भाग धलन आिन्द्त्रण गनय सनेनेछ । 
(९) केन्द्रको बैिकसम्बन्द्िी अन्द्य काययववधि केन्द्र आफैले धनिायरण गरे बिोचजि हनुेछ ।  
 

पररच्छेर्द–४ 
वडा यवुा नेलव 

 
९. वडा यवुा ववकास केन्द्र गिनिः  
१) वडास्तरिा यवुा सम्बन्द्िी योजना तथा काययक्रि सञ्चालन गने काि सिेतका लाधग प्रत्येक वडािा 
एक यवुा ववकास केन्द्र रहनेछ । 
 
२) वडा यवुा ववकास केन्द्र रे्दहाय बिोचजि हनुेछ :- 
क)  सम्बचन्द्ित वडा अध्यक्ष      संरक्षक 
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ि) वडा यवुा सधिधतले िनोनीत गरेको व्यचक्त    अध्यक्ष 
ग) सिबचन्द्ित वडािा बसोबास गने यवुा िध्येबाट सिावेशी 
   धसद्दान्द्तको आिारिा २/२ िवहला र परुुष    सर्दस्य 
घ) वडा सचिव        सर्दस्य सचिव 
  
३) उपर्दफा (२) को िण्ड (ि) बिोचजिका सर्दस्यहरुका िनोनयन वडा सधिधतले गनेछ । 
 
४) वडा यवुा ववकास केन्द्रका अध्यक्ष तथा सर्दस्यहरुको पर्दावधि बढीिा तीन वषयका हनुेछ । 
 
५)  र्दोस्रो काययकालका लाधग काययसधिधत ियन गर्दाय लोकताचन्द्त्रक ववधि धनवायिन िाफय त गररने 
छ । धनवायिन सम्बन्द्िीका व्यवस्था गाउँ काययपाधलकाको धनणयय बिोचजि हनुेछ । 
 
६) उपर्दफा (४) िा जनुसकैु कुरा लेचिएको भए तापधन यवुा ववकास केन्द्रको अध्यक्ष वा सर्दस्यले 
आफ्नो पर्द अनरुुपका आिरण नगरेको वा चजम्िेवारी पूरा नगरेको रे्दचिएिा वडा सधिधतले त्यस्ता 
अध्यक्ष वा सर्दस्यलाई जनुसकैु बित पर्दबाट हटाउन सनेनेछ ।तर त्यसरी पर्दबाट हटाउन ु अचघ 
धनजलाइ आफ्नो सफाइ पेश गने िौकाबाट वचञ्चत गररने छैन । 
(७) यवुा ववकास केन्द्रको बैिक सम्बन्द्िी काययववधि तोवकए बिोचजि हनुेछ । 
 
(८) यवुा ववकास केन्द्रको कायायलय वडा कायायलयले तोकेको स्थानिा रहनेछ । 
 

पररच्छेर्द–५ 
केन्द्रको कोष 

१०. केन्द्रको कोष : 
१) केन्द्रको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ । 
 
२) उपर्दफा (१) बिोचजिको कोषिा रे्दहायका रकिहरु रहनेछन :- 
(क)  गाउँपाधलकाबाट प्राि रकि, 
(ि)    कुनै व्यचक्त वा संघ, संस्थाबाट सहयोग स्वरुप प्राि रकि, 
(ग)    अन्द्तरायवष्ट्रय संघ, संस्था वा व्यचक्तबाट प्राि रकि, 
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(घ)    अन्द्य कुनै स्रोतबाट प्राि रकि । 
 
३) उपर्दफा (२) का िण्ड (ग) बिोचजिको रकि प्राि गनुय अचघ केन्द्रले गाउँपाधलकाको स्वीकृधत धलन ु
पनेछ । 
 
४) केन्द्रको नािबाट गररने सबै िियहरु उपर्दफा (१) बिोचजिका कोषबाट व्यहोररने छ । 
 
५) केन्द्रको कोषिा रहन ेसम्पूणय रकि गाँउपाधलकाले तोकेको कुनै बैंकिा िाता िोली जम्िा गररनेछ 
। 
 
६) केन्द्र कोषको सञ्चालन तोवकए बिोचजि हनुेछ । 
 
७) िाता सञ्चालन केन्द्रका अध्यक्ष एवि ् गाउँपाधलकाको प्रििु प्रशासकीय अधिकृतको संयकु्त 
हस्ताक्षरबाट हनुेछ । 
 
११. लेिा र लेिापरीक्षणिः  
१) केन्द्रले आफ्नो आय-व्ययको लेिा गाउँपाधलकाले अपनाएको लेिा प्रणाली 
बिोचजि राख्न ुपनेछ । 
 
२) केन्द्रको लेिापरीक्षण गाउँपाधलकाले धनयकु्त गरेका लेिापरीक्षकबाट हनुछे । 
 
३)  गाउँपाधलकाले केन्द्रको आय-व्ययको लेिा, तत्सम्बन्द्िी कागजात र अन्द्य नगर्दी चजन्द्सी 
जनुसकैु बित जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सनेनेछ ।  
 

पररच्छेर्द–६ 
ववववि 

१२. उपसधिधत गिन गनय सनेन े: 
१) केन्द्रले या काययववधि अन्द्तगयत बनेका धनयि बिोचजि आफूले गनयपने कुनै कायय सम्पार्दन गनयको 
धनधित्त आवश्यकता अनसुार उपसधिधत गिन गन सनेनेछ । 
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२) उपर्दफा (१) बिोचजि गदित उपसधिधतका काि, कतयव्य र अधिकार सो उपसधिधत गिन गर्दायका 
बित केन्द्रले तोक बिोचजि हनुेछ । 
  
१३. पारीश्रधिक सवुविा र बैिक भत्ता : 
१) केन्द्रको संयोजक र सर्दस्य तथा वडा यवुा ववकास केन्द्रको अध्यक्ष र सर्दस्यहरुको बैिक भत्ता र 
र्दफा १२ बिोचजिको उपसधिधतको सर्दस्यले बैिकिा भाग धलए बापत पाउने बैिक भत्ता गाउँ 
काययपाधलकाले धनिायरण गरे बिोचजि हनुेछ । 
 
१४. वावषयक प्रधतवेर्दन : 
 
१) केन्द्रले आफूले वषयभरर गरेका कािको वावषयक प्रधतवेर्दन आधथयक वषय सिाि भएको तीन िवहनाधभत्र 
गाउँपाधलका सिक्ष पेश गनुय पनेछ । 
 
१५. धनरे्दशन दर्दन सनेन े:  
१) गाउँपाधलकाले केन्द्रको काि कारवाही तथा सिुारको ववषयिा आवश्यक धनरे्दशन दर्दन सनेनेछ । 
२) उपर्दफा (१) बिोचजि दर्दइएका धनरे्दशनको पालना गने केन्द्रको कतयव्य हनुेछ । 
 
१६. अधिकार प्रत्यायोजन :  
१) केन्द्रले यो काययववधि वा यस काययववधि अन्द्तगयत बनेको धनयि बिोचजि आफूलाइ प्राि 
अधिकारहरुिध्ये आवश्यकता अनसुार केही अधिकार सधिधत,  संयोजक वा सर्दस्यलाइ प्रत्यायोजन गनय 
सनेनेछ । 
 
१७. शपथ :  
केन्द्र र वडा यवुा ववकास केन्द्रका सर्दस्यले आफ्नो काययभार सम्हाल्न अचघ तोवकए बिोचजि शपथ धलन ु
पनेछ । 
 
१८. सहयोग गनुयपने : 
केन्द्र र वडा यवुा ववकास केन्द्रको काि कारबाहीका सम्बन्द्ििा आवश्यक सहयोग गनुय 
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सम्बचन्द्ित सबैको कतयव्य हनुेछ । 
 
१९. केन्द्रको ववघटन : 
१) केन्द्रले यस काययववधिका उदे्दश्य बिोचजि काि गनय नसकेिा गाउँपाधलकाले जनुसकैु बित केन्द्र 
ववघटन गनय सनेनेछ । 
 
२) उपर्दफा (१) बिोचजि केन्द्र ववघटन भएिा केन्द्रको िल अिल सम्पचत्त गाउँपाधलकाको हनुेछ । 
 
२०. धनयि तथा ववधनयि बनाउन ेअधिकार : 
 यस काययववधिको कायायन्द्वयनका लाधग गाउँपाधलकाले आवश्यक धनयि तथा ववधनयि बनाउन सनेनेछ । 
 
२१. काययववधिको संशोिन : 
यस काययववधि केन्द्रको धसफाररसिा गाउँपाधलकाले आवश्यक संशोिन एवि ्पररिाजयन गनय सनेनेछ ।  
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अनसूुिी :- 
अनसूुिी -१ (र्दफा १७ संग सम्बचन्द्ित) 

 
शपथ ग्रहण फारि 

 
ि................................................. (शपथ धलने व्यचक्तको नाि) .............................. िलुक 
र जनताप्रधत पूणय वफार्दार रही सत्य धनष्ठापूवयक प्रधतज्ञा गछुय,  रे्दश र जनताका नाििा शपथ धलन्द्छु वक 
यवुा ववकास केन्द्र, वडा यवुा ववकास केन्द्रको ............................... पर्दको हैधसयतले िलाइ 
तोवकएको काि िैले जानेबझेु सम्ि कतयव्य सम्झी िलुकु तथा गाउँपाधलका प्रधत वफार्दार रही, भय, 
पक्षपात वा दे्वष नरािी लोभ, लालि, िोलावहजा नगरी इिान्द्र्दारीपूवयक प्रिधलत कानूनको अिीनिा रही 
पालना गनेछु र आफनो कतयव्य पालनाको धसलधसलािा आफूलाइ जानकारी भएको कुनै गोप्य कुरा 
प्रिधलत कानूनको पालना गर्दाय बाहेक ि पर्दिा बहाल रहँर्दा वा नरहँर्दाको जनुसकैु अवस्थािा पधन कुनै 
वकधसिबाट प्रकट वा संकेत गने छैन । 
 
शपथ ग्रहण गनेको :     शपथ ग्रहण गरेको प्रिाचणत गराउनकेो : 

नाि :        नाि : 

र्दस्तित :       र्दस्तित : 

धिधत :        धिधत : 

पर्द :        पर्द : 

कायायलय : 


