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जनतासँग अध्यक्ष काययक्रम सञ्चालन काययविधि, २०७७ 

प्रस्तािना: स्थानीय सरकारप्रधत जनताको अपेक्षा र चाहनाको अधिबवृि संगै जनताका आिारितू आिश्यकता पररपूधतय 
गनेतर्य  स्थानीय सरकारले विविि काययक्रम संचालन गरररहेको छ। झिमरुक गाउँपाधलकाले जनताका समस्या, विकासका 
आिश्यकता, िोधगरहेका कठिनाईहरुलाई सहज, सरल र धछटो छररतो प्रिािकारीढंगले संचालन गनयका लाधग आफ्ना नीधत 
तथा काययक्रमलाई जनमखुी िनाउदै लगेको छ । स्थानीय सरकार र जनता िीचको सम्बन्ि समुिरु बनाउन जनतालाई 
स्थानीय सरकार प्रधत विश्वास अधिबवृि गनय तथा जनताको आशा र िरोसाको केन्रको रुपमा विकास गनय, जनता र 
स्थानीय सरकार िीच आपसी समन्िय र सहकायय िृवि गनय झिमरुक गाउँपाधलकाको गाउँ सिाबाट आधथयक िर्य 
२०७७/०७८ देझख जनतासँग अध्यक्ष काययक्रम झस्िकृत िएकोले सो काययक्रमलाई पारदशी प्रिािकारी र जनतालार्य 
प्रत्यक्ष र्ार्दा पगु्ने योजना/काययक्रम संचालन गनय िाञ्छनीय िएकोले स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को दर्ा 
102 ले ठदएको अधिकार प्रयोग  गरी “जनतासँग अध्यक्ष काययक्रम सञ्चालन काययविधि, २०७7” तयार पारी लाग ुगनय 
आिश्यक िएकाले यो काययविधि बनाई लाग ुगररएको छ । 
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१. प्रारझम्िक :-(क) संझक्षप्त नाम र प्रारम्िः- यो काययविधिको नाम “जनतासँग अध्यक्ष काययक्रम सञ्चालन    

काययविधि,२०७७ ” रहेको छ । 

      (ख) यो काययविधि झिमरुक गाउँपाधलका गाउँ काययपाधलकाले पाररत गरेको धमधत देझख प्रारम्ि हनुे छ । 

२.पररिार्ाः- विर्य िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविधिमा, 

(क) अध्यक्ष िन्नालेः- झिमरुक गाउँपाधलकाको अध्यक्षलाई सम्िन ुपने छ । 

(ख) काययपाधलका िन्नालेः- झिमरुक गाँउ काययपाधलकालाई सम्िन ुपने छ । 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत िन्नालेः- झिमरुक गाउँपाधलकाको प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतलार्य सम्िन ु
पने छ ।  

(घ) पूिायिार विकास सधमधत िन्नालेः- झिमरुक गाउँपाधलका गाउँ काययपाधलकाले गिन गरेको पूिायिार 
विकास सधमधतलाई सम्िन ुपने छ ।  

(ङ) आधथयक विकास सधमधत िन्नालेः- झिमरुक गाउँपाधलका गाउँ काययपाधलकाले गिन गरेको आधथयक 
विकास सधमधतलाई सम्िन ुपने छ । 

(च) सामाझजक विकास सधमधत िन्नालेः- झिमरुक गाउँपाधलका गाउँ काययपाधलकाले गिन गरेको सामाझजक 
विकास सधमधतलाई सम्िन ुपनेछ ।

 

(छ) उपिोक्ता सधमधत िन्नालेः- आयोजना कायायन्ियन स्थलका आयोजनबाट प्रत्यक्ष लािाझन्ित समदुायबाट 
प्रचधलच काननु िमोझजम छनौट िर्य आयोजना सम्पन्न गनय गिन िएको झजम्मिेार सधमधतलाई सम्िन ुपने 
छ। 

(ज) अनगुमन सधमधत िन्नालेः- यस काययविधिको दर्ा ६ बमोझजमको सधमधत सम्िन ुपने छ। 

३. आयोजना संचालन गररने क्षते्रहरु 

जनतासँग अध्यक्ष काययक्रमलाई प्रिािकारीढंगले संचालन गनयका लाधग झिमरुक गाउँपाधलकाले तपधसल बमोझजमका विधिन्न 
क्षेत्रहरुको पवहचान गरी योजना/आयोजना/काययक्रम संचालन गनय सक्ने छ । 

(क) पूिायिार विकासः- गाउँपाधलका अन्तगयत रहेका ग्राधमण सडक, कृवर् सडक धनमायण तथा ममयत, सामदुावयक 
विद्यालय ििन धनमायण तथा ममयत, साना धसचाई धनमायण तथा ममयत, िोलङगे पलु ममयत,साियजधनक शौचालय 
धनमायण, साियजधनक ििन धनमायण तथा ममयत सम्िार, घेरािार,विध्यालय ििन धनमायण, ममयत ,घेरािार, 
रंगरोगन, खानेपानी आयोजना धनमायण तथा ममयत, , तटिन्ि पवहरो धनयन्त्रण आठद। 

(ख) आधथयक विकासः- झिमरुक गाउँपाधलकामा कृवर्, पश,ु सहकारी क्षेत्रको विकासको 
सम्िािनाहरुलाई मध्यनजर गदै ती क्षते्रको विकासका लाधग कृर्क समहु/सहकारी संस्थाहरुको मागको 



 

:yfgLo /fhkq -v08M–# . ;+VofM–% . efu –@ . ldltM–@)&&÷)%÷@^_ – lemd?s ufpFkflsf 

3 जनतासँग अध्यक्ष काययक्रम सञ्चालन काययविधि, २०७७ 

आिारमा  एकमषु्ट अनदुान काययक्रम ।पययटन क्षते्रको पवहचान र विकासका लाधग संिावित के्षत्रमा पूिायिार 
धनमायण तथा सामाझजक सांस्कृधतक पवहचानको संरक्षण र सम्िियन गने खालका आयोजनाहरु, सहकारी 
के्षत्रको विकासका लाधग सहकारी संस्थाको सदुृढीकरणका लाधग अनदुान काययक्रमहरु, 

(ग) गाउँपाधलकाका अध्यक्षले पवहचान गरेका पूिायिार विकास तथा आधथयक विकास अन्तगयत पने अन्य योजना 
तथा काययक्रमहरु 

 

४. आयोजना छनौट विधि िा प्रवक्रया 

(क) आयोजना/काययक्रमका लाधग िजेटको सधुनझितताः- झिमरुक गाउँपाधलकाको गाउँसिाबाट जनतासंग 
अध्यक्ष काययक्रम अन्तगयत विधनयोजन गररएको बजेट रकम। 

(ख) आयोजना/काययक्रम छनौटका लाधग काययधबधिमा उझललझखत आयोजना/काययक्रम संचालनका क्षेत्रहरुमा 
उझललझखत विर्यहरुलाई मध्यनजर गदै गाउँपाधलका अध्यक्षले पवहचान गरेका, अनगुमनका क्रममा देखेका 
जनताका जरुरी माग सम्बन्िी धनिदेन तथा अन्य आिश्यक िानेका महत्िपूणय आयोजना/काययक्रमहरु र 
तत्कालै सम्बोिन गनुयपने जनताका अधत आिश्यक आयोजना/काययक्रम छनौट गररन ेछ । 

ग) यसरी छनौट गरेका आयोजना काययक्रमको लाधग सोही काययक्रमा विधनयोझजत गररएको बजेटबाट गाउँ 
काययपाधलकाबाट धनणयय गराई सम्बझन्ित योजना/काययक्रममा रकम छुट्यार्ने छ । 

(घ) आयोजना/काययक्रम काययन्ियन विधिः- आयोजना/काययक्रम छनौट पिात पारदशी र प्रिािकारी रुपमा 
आयोजना/काययक्रम काययन्ियन गनयका लाधग आिश्यक प्रकृया अिलम्िन गररने छ । 

(ङ) उपिोक्ता सधमधत मार्य तः- धनमायण सम्बन्िी काययलाई उपिोक्ता सधमधत मार्य त गनय सवकने छ। 
उपिोक्ता सधमधतबाट काययक्रम कायायन्ियन गदाय झिमरुक गाउँपाधलकाले लाग ु गरेको स्थानीय तहको 
उपिोक्ता सधमधत गिन, पररचालन तथा व्यबस्थापन सम्बन्िी काययविधिका आिारमा गररने छ । 

(च) समूह मार्य तः- िेरोजगारी अन्त्य गनयका लाधग बेरोजगार व्यझक्तहरु तथा स्िदेश तथा बैदाझशक 
रोजगारीबाट र्वकय एका व्यझक्तहरु समेतले आपसमा धमली रु. एक लाखसम्मको आयोजना/काययक्रम समूह 
मार्य त गनय सवकन ेछ । 

(छ) एकमषु्ट अनदुान मार्य तः- गाउँपाधलका अध्यक्षले पवहचान गरी आिश्यकता िानकेा आयोजना/काययक्रम 
संचालनका क्षेत्रहरुमा उझललझखत विर्यमा बस्तगुत, यथाथयपरक र स्थलगत अनगुमन गरी त्यस्ता व्यझक्त, 
पररिार िा समदुायलाई एकमषु्ट पूजँीगत प्रकृधतको कामको लाधग रु. पचास हजारसम्म अनदुान ठदन 
सवकनछे ।सो रकम धनयमानसुार आिश्क प्रवक्रया परु् यार्य िकु्तानी गरीन ेछ ।  

(ज) कुनै संघ/संस्था समूहबाटः- आधथयक विकास तथा गररिी धनिारणमा प्रत्यक्ष योगदान परु् याउने, उत्पादन 
तथा धछटो प्रधतर्ल प्राप्त गनय सवकने, रोजगारी सजृना हनु,े काययक्रमहरु संचालन गनय पचास प्रधतशत रकम 
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सहिाधगता जनाउने प्रधतििता सवहत पूजँीगत प्रकृधतको काम गनय रु. दईु लाखसम्मको प्रस्ताि पेश गरेमा 
अध्यक्षले उपयकु्त िानेमा स्िीकृत गरी काययक्रम संचालन गनय सवकने छ । 

५.आयोजना/ काययक्रमको र्रर्ारक सम्बन्िी व्यिस्था । 

दर्ा ४ िमोझजम छनौट िर्य दर्ा ५ बमोझजम कायायन्ियन हनुे योजना/काययक्रमको िकु्तानी देहायानसुार 
हनुछे ।  

(क) उपिोक्ता सधमधत मार्य त कायायन्ियन हनुे आयोजना/काययक्रम हरुको र्रर्ारक गदाय िडा कायायलयिाट 
काययक्रम सम्पन्नको धसर्ाररस, उपिोक्ता सधमधतको खचयको साियजधनकीकरण तथा साियजधनक सनुिुाई, 
प्राविधिकको मूलयाङन तथा काययसम्पन्न प्रधतिदेन, योजना/ काययक्रमको काम गनुय पूिय, काम हदुैँ गरेको 
र काम सम्पन्न िएको अिस्थाको स्पष्ट देझखन े तझस्िर, दर्ा ^ बमोझजमको गाउँपाधलकाको 
अनगुमन/मलुयाङ्कन सधमधतको धसर्ाररस अधनिायय पेश गनुयपने छ । 

(ख) समूह मार्य त संचाधलत काययक्रमको र्रर्ारक तथा रकम िकु्तानी बैक मार्य त िकु्तानी गररनेछ । 
िकु्तानी िन्दा अगाधड िडा कायायलयबाट काययक्रम सम्पन्नको धसर्ाररस, समूहले गरेको कामको सम्बन्िमा 
सम्बझन्ित समूहले खचयको वििरण, प्राविधिकको मूलयाकंन तथा काययसम्पादन प्रधतिदेन लगायत सञ्चाधलत 
योजना तथा काययक्रमको स्पष्ट देझखने तझस्िर र दर्ा ६ बमोझजमको अनगुमन/मूलयाङ्कन सधमधतको 
धसर्ाररस अधनिायय पेश गनुयपने छ । 

 (ग) एकमषु्ट अनदुान वितरण काययक्रमका लाधग पषु्टाई गने आिश्यक कागजात िा प्रमाण, दर्ा ६ 
िमोझजमको अनगुमन/मूलयाङ्कन सधमधतको धसर्ाररस, िडा कायायलयको धसर्ाररस, प्राविधिक काययसम्पन्न 
तथा  मूलयाङ्कन तथा प्रधतिेदन समेतको आिारमा अनदुान रकम बैंक खाता मार्य त िकु्तानी गररने छ 
। 

(घ) संघ/संस्था मार्य त संचाधलत काययक्रमको रकम िकू्तानीका लाधग पषु्ठ्याई गने आिश्यक कागजात 
िा प्रमाण दर्ा ^ बमोझजमको अनमुगन तथा मूलयाङ्कन सधमधतको धसर्ाररस,िडा कायायलयको धसर्ाररस , 
प्राविधिक मूलयाङ्कन तथा काययसम्पन्न प्रधतिदेन समेतको आिारमा बैङ्क खाता मार्य त िकु्तानी गररने छ।  

(ङ) रु. पचास हजार िन्दा कम रकम चेक मार्य त र सो िन्दा िढी रकमको िकु्तानी  उपिोक्ता 
सधमधतको बैंक खाता मार्य त गररने छ । 

६.अनगुमन/मूलयाकंन 

             जनता संग अध्यक्ष काययक्रमलाई प्रिािकारी ढङ्गले कायायन्ियन गनय देहाय बमोझजमको अनगुमन तथा 
मूलयाङ्कन सधमधत रहने छ ।  

१. गाउँपाधलकाको उपाध्यक्ष :-     संयोजक 

२. प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतः-     सदस्य 
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३. सम्बझन्ित िडाको िडा अध्यक्ष :-   सदस्य 

४. राजस्ि तथा आधथयक प्रशासन शाखा :-   सदस्य 

५. पूिायिार विकास शाखाको प्रमखु :-    सदस्य 

६. सम्िझन्ित योजना तथा काययक्रम हेने शाखा प्रमखुः    सदस्य 

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

 
अनगुमन सधमधतले गरेका कामको, चौमाधसक र बावर्यक प्रधतिेदन गाउँ काययपाधलकाको बैिकमा पेश 
गनुयपने छ । अनगुमन सधमधतले ठदएका रचनात्मक सिुाबलाई ग्रहण गदै जनतासँग अध्यक्ष काययक्रमलाई 
बढी जनमखुी, प्रिािकारी र पारदशी बनाउदै अिै बढी पररस्कृत गदै लधगनेछ । 

७. संशोिन, खारेजीः- गाउँ काययपाधलकाले यो काययविधिलार्य समय सापेक्ष संशोिन, पररमाजयन िा खारेज गनय सक्ने छ । 

आज्ञाले 

कमल प्रसाद िसुाल 

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 

 


