
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावना: स्थानीय सरकारप्रतत जनताको अपेक्षा र चाहनाको अतिबदृ्धि संगै जनताका आधारितू आवश्यकता पररपूतति गनेतर्ि  
स्थानीय सरकारले द्धवद्धवध कायिक्रम संचालन गरररहेको छ। गंगादेव गाउँपातलकाले जनताका समस्या, द्धवकासका 
आवश्यकता, िोतगरहेका कठिनाईहरुलाई सहज, सरल र तछटो छररतो प्रिावकारीढंगले संचालन गनिका लातग आफ्ना नीतत 
तथा कायिक्रमलाई जनमखुी वनाउदै लगेको छ । स्थानीय सरकार र जनता वीचको सम्बन्ध समुधरु बनाउन जनतालाई 
स्थानीय सरकार प्रतत द्धवश्वास अतिबदृ्धि गनि तथा जनताको आशा र िरोसाको केन्रको रुपमा द्धवकास गनि, जनता र 
स्थानीय सरकार वीच आपसी समन्वय र सहकायि वदृ्धि गनि गंगादेव गाउँपातलकाको गाउँ सिाबाट आतथिक वर्ि 
२०७७/०७८ देखख जनतासँग अध्यक्ष कायिक्रम खस्वकृत िएकोले सो कायिक्रमलाई पारदशी प्रिावकारी र जनतालार्ि 
प्रत्यक्ष र्ार्दा पगु्ने योजना/कायिक्रम संचालन गनि वाञ्छनीय िएकोले स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को दर्ा 
102 ले ठदएको अतधकार प्रयोग  गरी “जनतासगँ अध्यक्ष कायिक्रम सञ्चालन कायिद्धवतध, २०७7” तयार पारी लाग ुगनि 
आवश्यक िएकाले यो कायिद्धवतध बनाई लाग ुगररएको छ । 

१. प्रारखम्िक :-(क) संखक्षप्त नाम र प्रारम्िः- यो कायिद्धवतधको नाम “जनतासँग अध्यक्ष कायिक्रम सञ्चालन    कायिद्धवतध,२०७७ 
” रहेको छ । 

      (ख) यो कायिद्धवतध गंगादेव गाउँपातलका गाउँ कायिपातलकाले पाररत गरेको तमतत देखख प्रारम्ि हनुे छ । 
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२.पररिार्ाः- द्धवर्य वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस कायिद्धवतधमा, 

(क) अध्यक्ष िन्नालेः- गंगादेव गाउँपातलकाको अध्यक्षलाई सम्झन ुपने छ । 

(ख) कायिपातलका िन्नालेः- गंगादेव गाउँ कायिपातलकालाई सम्झन ुपने छ । 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत िन्नालेः- गंगादेव गाउँपातलकाको प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतलार्ि सम्झन ु
पने छ ।  

(घ) पूवािधार द्धवकास सतमतत िन्नालेः- गंगादेव गाउँपातलका गाउँ कायिपातलकाले गिन गरेको पूवािधार द्धवकास 
सतमततलाई सम्झन ुपने छ ।  

(ङ) आतथिक द्धवकास सतमतत िन्नालेः- गंगादेव गाउँपातलका गाउँ कायिपातलकाले गिन गरेको आतथिक 
द्धवकास सतमततलाई सम्झन ुपने छ । 

(च) सामाखजक द्धवकास सतमतत िन्नालेः- गंगादेव गाउँपातलका गाउँ कायिपातलकाले गिन गरेको सामाखजक 
द्धवकास सतमततलाई सम्झन ुपनेछ ।

 

(छ) उपिोक्ता सतमतत िन्नालेः- आयोजना कायािन्वयन स्थलका आयोजनबाट प्रत्यक्ष लािाखन्वत समदुायबाट 
प्रचतलच काननु वमोखजम छनौट िर्ि आयोजना सम्पन्न गनि गिन िएको खजम्मेवार सतमततलाई सम्झन ुपने 
छ। 

(ज) अनगुमन सतमतत िन्नालेः- यस कायिद्धवतधको दर्ा ६ बमोखजमको सतमतत सम्झन ुपने छ। 

३. आयोजना संचालन गररन ेक्षते्रहरु 

जनतासँग अध्यक्ष कायिक्रमलाई प्रिावकारीढंगले संचालन गनिका लातग गंगादेव गाउँपातलकाले तपतसल बमोखजमका द्धवतिन्न 
क्षेत्रहरुको पद्धहचान गरी योजना/आयोजना/कायिक्रम संचालन गनि सक्ने छ । 

(क) पूवािधार द्धवकासः- गाउँपातलका अन्तगित रहेका ग्रातमण सडक, कृद्धर् सडक तनमािण तथा ममित, सामदुाद्धयक 
द्धवद्यालय िवन तनमािण तथा ममित, साना तसचाई तनमािण तथा ममित, झोलङगे पलु ममित,साविजतनक शौचालय 
तनमािण, साविजतनक िवन तनमािण तथा ममित सम्िार, घेरावार,द्धवध्यालय िवन तनमािण, ममित ,घेरावार, 
रंगरोगन, खानेपानी आयोजना तनमािण तथा ममित, , तटवन्ध पद्धहरो तनयन्त्रण आठद। 

(ख) आतथिक द्धवकासः- गंगादेव गाउँपातलकामा कृद्धर्, पश,ु सहकारी क्षेत्रको द्धवकासको सम्िावनाहरुलाई 
मध्यनजर गदै ती क्षेत्रको द्धवकासका लातग कृर्क समहु/सहकारी संस्थाहरुको मागको आधारमा  एकमषु्ट 
अनदुान कायिक्रम ।पयिटन क्षेत्रको पद्धहचान र द्धवकासका लातग संिाद्धवत के्षत्रमा पूवािधार तनमािण तथा 
सामाखजक सांस्कृततक पद्धहचानको संरक्षण र सम्वधिन गने खालका आयोजनाहरु, सहकारी क्षेत्रको द्धवकासका 
लातग सहकारी संस्थाको सदुृढीकरणका लातग अनदुान कायिक्रमहरु, 
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(ग) गाउँपातलकाका अध्यक्षले पद्धहचान गरेका पूवािधार द्धवकास तथा आतथिक द्धवकास अन्तगित पने अन्य योजना 
तथा कायिक्रमहरु 

 

४. आयोजना छनौट द्धवतध वा प्रद्धक्रया 

(क) आयोजना/कायिक्रमका लातग वजेटको सतुनखितताः- गंगादेव गाउँपातलकाको गाउँसिाबाट जनतासंग 
अध्यक्ष कायिक्रम अन्तगित द्धवतनयोजन गररएको बजेट रकम। 

(ख) आयोजना/कायिक्रम छनौटका लातग कायितबतधमा उखल्लखखत आयोजना/कायिक्रम संचालनका के्षत्रहरुमा 
उखल्लखखत द्धवर्यहरुलाई मध्यनजर गदै गाउँपातलका अध्यक्षले पद्धहचान गरेका, अनगुमनका क्रममा देखेका 
जनताका जरुरी माग सम्बन्धी तनवेदन तथा अन्य आवश्यक िानेका महत्वपूणि आयोजना/कायिक्रमहरु र 
तत्कालै सम्बोधन गनुिपने जनताका अतत आवश्यक आयोजना/कायिक्रम छनौट गररन ेछ । 

ग) यसरी छनौट गरेका आयोजना कायिक्रमको लातग सोही कायिक्रमा द्धवतनयोखजत गररएको बजेटबाट गाउँ 
कायिपातलकाबाट तनणिय गराई सम्बखन्धत योजना/कायिक्रममा रकम छुट्यार्ने छ । 

(घ) आयोजना/कायिक्रम कायिन्वयन द्धवतधः- आयोजना/कायिक्रम छनौट पिात पारदशी र प्रिावकारी रुपमा 
आयोजना/कायिक्रम कायिन्वयन गनिका लातग आवश्यक प्रकृया अवलम्वन गररने छ । 

(ङ) उपिोक्ता सतमतत मार्ि तः- तनमािण सम्बन्धी कायिलाई उपिोक्ता सतमतत मार्ि त गनि सद्धकन े छ। 
उपिोक्ता सतमततबाट कायिक्रम कायािन्वयन गदाि गंगादेव गाउँपातलकाले लाग ु गरेको स्थानीय तहको 
उपिोक्ता सतमतत गिन, पररचालन तथा व्यबस्थापन सम्बन्धी कायिद्धवतधका आधारमा गररने छ । 

(च) समूह मार्ि तः- वेरोजगारी अन्त्य गनिका लातग बेरोजगार व्यखक्तहरु तथा स्वदेश तथा बैदाखशक 
रोजगारीबाट र्द्धकि एका व्यखक्तहरु समेतले आपसमा तमली रु. एक लाखसम्मको आयोजना/कायिक्रम समूह 
मार्ि त गनि सद्धकने छ । 

(छ) एकमषु्ट अनदुान मार्ि तः- गाउँपातलका अध्यक्षले पद्धहचान गरी आवश्यकता िानकेा आयोजना/कायिक्रम 
संचालनका के्षत्रहरुमा उखल्लखखत द्धवर्यमा बस्तगुत, यथाथिपरक र स्थलगत अनगुमन गरी त्यस्ता व्यखक्त, 
पररवार वा समदुायलाई एकमषु्ट पूजँीगत प्रकृततको कामको लातग रु. पचास हजारसम्म अनदुान ठदन 
सद्धकनछे ।सो रकम तनयमानसुार आवश्क प्रद्धक्रया परु् यार्ि िकु्तानी गरीन ेछ ।  

(ज) कुनै संघ/संस्था समूहबाटः- आतथिक द्धवकास तथा गररवी तनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान परु् याउने, उत्पादन 
तथा तछटो प्रततर्ल प्राप्त गनि सद्धकने, रोजगारी सजृना हनु,े कायिक्रमहरु संचालन गनि पचास प्रततशत रकम 
सहिातगता जनाउने प्रततविता सद्धहत पूजँीगत प्रकृततको काम गनि रु. दईु लाखसम्मको प्रस्ताव पेश गरेमा 
अध्यक्षले उपयकु्त िानेमा स्वीकृत गरी कायिक्रम संचालन गनि सद्धकने छ । 

५.आयोजना/ कायिक्रमको र्रर्ारक सम्बन्धी व्यवस्था । 
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दर्ा ४ वमोखजम छनौट िर्ि दर्ा ५ बमोखजम कायािन्वयन हनुे योजना/कायिक्रमको िकु्तानी देहायानसुार 
हनुछे ।  

(क) उपिोक्ता सतमतत मार्ि त कायािन्वयन हनुे आयोजना/कायिक्रम हरुको र्रर्ारक गदाि वडा कायािलयवाट 
कायिक्रम सम्पन्नको तसर्ाररस, उपिोक्ता सतमततको खचिको साविजतनकीकरण तथा साविजतनक सनुवुाई, 
प्राद्धवतधकको मूल्याङन तथा कायिसम्पन्न प्रततवेदन, योजना/ कायिक्रमको काम गनुि पूवि, काम हदुैँ गरेको 
र काम सम्पन्न िएको अवस्थाको स्पष्ट देखखन े तखस्वर, दर्ा ^ बमोखजमको गाउँपातलकाको 
अनगुमन/मलु्याङ्कन सतमततको तसर्ाररस अतनवायि पेश गनुिपने छ । 

(ख) समूह मार्ि त संचातलत कायिक्रमको र्रर्ारक तथा रकम िकु्तानी बैक मार्ि त िकु्तानी गररनेछ । 
िकु्तानी िन्दा अगातड वडा कायािलयबाट कायिक्रम सम्पन्नको तसर्ाररस, समूहले गरेको कामको सम्बन्धमा 
सम्बखन्धत समूहले खचिको द्धववरण, प्राद्धवतधकको मूल्याकंन तथा कायिसम्पादन प्रततवेदन लगायत सञ्चातलत 
योजना तथा कायिक्रमको स्पष्ट देखखने तखस्वर र दर्ा ६ बमोखजमको अनगुमन/मूल्याङ्कन सतमततको 
तसर्ाररस अतनवायि पेश गनुिपने छ । 

 (ग) एकमषु्ट अनदुान द्धवतरण कायिक्रमका लातग पषु्टाई गने आवश्यक कागजात वा प्रमाण, दर्ा ६ 
वमोखजमको अनगुमन/मूल्याङ्कन सतमततको तसर्ाररस, वडा कायािलयको तसर्ाररस, प्राद्धवतधक कायिसम्पन्न 
तथा  मूल्याङ्कन तथा प्रततवेदन समेतको आधारमा अनदुान रकम बैंक खाता मार्ि त िकु्तानी गररने छ 
। 

(घ) संघ/संस्था मार्ि त संचातलत कायिक्रमको रकम िकू्तानीका लातग पषु्ठ्याई गने आवश्यक कागजात 
वा प्रमाण दर्ा ^ बमोखजमको अनमुगन तथा मूल्याङ्कन सतमततको तसर्ाररस,वडा कायािलयको तसर्ाररस , 
प्राद्धवतधक मूल्याङ्कन तथा कायिसम्पन्न प्रततवेदन समेतको आधारमा बैङ्क खाता मार्ि त िकु्तानी गररने छ।  

(ङ) रु. पचास हजार िन्दा कम रकम चेक मार्ि त र सो िन्दा वढी रकमको िकु्तानी  उपिोक्ता 
सतमततको बैंक खाता मार्ि त गररने छ । 

६.अनगुमन/मूल्याकंन 

             जनता संग अध्यक्ष कायिक्रमलाई प्रिावकारी ढङ्गले कायािन्वयन गनि देहाय बमोखजमको अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन सतमतत रहने छ ।  

१. गाउँपातलकाको उपाध्यक्ष :-     संयोजक 

२. प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतः-     सदस्य 

३. सम्बखन्धत वडाको वडा अध्यक्ष :-   सदस्य 

४. राजस्व तथा आतथिक प्रशासन शाखा :-   सदस्य 

५. पूवािधार द्धवकास शाखाको प्रमखु :-    सदस्य 

६. सम्वखन्धत योजना तथा कायिक्रम हेने शाखा प्रमखुः    सदस्य 



 

 

5 जनतासँग अध्यक्ष कायिक्रम सञ्चालन कायिद्धवतध, २०७७ 

 

७. योजना अनगुमन तथा तथ्याङ्क शाखा प्रमखु:-        सदस्य  सखचव 

 
अनगुमन सतमततले गरेका कामको, चौमातसक र बाद्धर्िक प्रततवेदन गाउँ कायिपातलकाको बैिकमा पेश 
गनुिपने छ । अनगुमन सतमततले ठदएका रचनात्मक सझुाबलाई ग्रहण गदै जनतासँग अध्यक्ष कायिक्रमलाई 
बढी जनमखुी, प्रिावकारी र पारदशी बनाउदै अझै बढी पररस्कृत गदै लतगनेछ । 

७. संशोधन, खारेजीः- गाउँ कायिपातलकाले यो कायिद्धवतधलार्ि समय सापेक्ष संशोधन, पररमाजिन वा खारेज गनि सक्ने छ । 

 

 

आज्ञाले, 

शातलकराम बस्नेत 

तन .प्रमखु प्रशासद्धकय अतधकृत 

 

 


