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जनतासगँ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष काययक्रम संचालन काययविधि, 2077 

काययपाधलकाबाट पारित धमधतिः 2077/05/16  

 

नेपालको संवििान, 2072 अन्तगयत पनुयसंिचना स्थानीय सिकािका रुपमा गठित स्थानीय तहको धनिायचन 
पश्चात जनताले उधनहरुकै प्रधतधनधिद्वािा शासन गने अिसि प्राप्त गकाय छन ्। जनताको सबैभन्दा नजजकको 
ि सिकािका रुपमा िहेको स्थानीय तहले जनताका आिश्यकता प्रभािकािी रुपमा सम्बोिन गनुयपने 
आिश्यकता टड्कािो िहेको छ । सकेगाड गाउँपाधलकाको दोस्रो गाउँसभाले पारित गिेको जनतासँग 
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष काययक्रम कायायन्ियन गनय गाउँ काययपाधलकाले यो काययविधि बना  लाग ुगिेको छ ।  

 

1. संजक्षप्त नाम ि प्रािम्भिः- यस काययविधिको नाम जनतासँग अध्यक्ष/उपाध्यक्ष काययक्रम संचालन  
काययविधि, 2077 हनेुछ ।  

1.1 यो काययविधि गाउँ काययपाधलकाले पारित गिेको धमधत देजि लाग ुहनेुछ ।  

2. उद्दशे्यिः- 
2.1 जनतासँग प्रत्यक्ष सिोकाि िहने तथा जीिनस्तिमा प्रत्यक्ष देजिने तथा नधतजा प्राप्त हनेु 

काययक्रममार्य त जनप्रधतधनधि ि जनता बीच समुििु सम्बन्ि कायम गने,  

2.2 स्थानीय सिकाि प्रधत अपनत्य धसजयना गने तथा िोजगािी,  स्ििोजगािीमार्य त जनताको 
जीिनस्तिमा सिुाि ल्याउने ।  

3. लक्ष्यिः- 
3.1 सकेगाड गाउँपाधलकामा विपन्न, गरिब तथा असहाय नागरिकहरुला  औषधि उपचाि, कृवष, 

पशपुालन, दैिी प्रकोप, िाहत लगाएत विकास धनमायणसँग सम्बजन्ित कायय संचालन गने,  

3.2 अनाथ तथा असहाय िालबाधलकाहरुको संिक्षण गने ।  

4. कायायन्ियनको क्षते्रिः-  

4.1  पवहचान गरिएका गरिब, विपन्न तथा असहाय नागरिक एिम ् अनाथ बालबाधलकाहरुला  
सहयोग ि संिक्षणका काययक्रम गरिनेछ ।  

4.2  गाउँपाधलका धभत्रका सम्पूणय िडाहरुमा अत्यािश्यक तथा गाउँसभाबाट छुट भएका टुके्र 
विकास धनमायणका काययहरु संचालन गरिनेछ ।  

 

कायायन्ियनको तरिका 
5. आधथयक सहायता सम्बन्िीिः- 

5.1 पवहचान गरिएका विपन्न, गरिब, असहाय तथा अनाथ बालबाधलकाहरुला  अध्यक्ष/उपाध्यक्षको 
धसर्ािीसमा धसिै रु.20,000/- (बीस हजाि) सम्मको आधथयक सहायता प्रदान गरिने छ ।  

5.2 पवहचान गरिएका विपन्न, गरिब, असहाय तथा अनाथ बालबाधलकाहरुला  वििामी पदाय रु. 
20,000/- (बीस हजाि)  सम्म स्िास््य उपचाि िचय प्रदान गरिनेछ ।  
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5.3 दर्ा 5.1 ि 5.2 मा उल्लेजित िकमको धसमाभन्दा माधथ आधथयक सहायता प्रदान गनुय पिेमा 
औषिी उपचािको हकमा अस्पतालमा उपचाि गिा  पेश गिेको धबल/भौचिको आिािमा 
गाउँपाधलका अन्तगयतको स्िास््य शािा प्रमिुसमेतको धसर्ािीसमा अधिकतम रु. 
1,00,000/-(एक लाि)  सम्म उपचाि िचय प्रदान गरिनेछ ।  

5.4  दर्ा 5.3 मा तोवकएको औषिी उपचाि बाहेक अन्य प्राकृधतक/मानिीय विपत्ती धसमा भन्दा 
बढी आधथयक सहायता प्रदान गनुय पिेमा धनम्न बमोजजमको धसर्ारिस सधमधतको धसर्ारिसमा 
अधिकतम रु. 1,00,000/- (एक लाि) सम्म उपचाि िचय प्रदान गरिनेछ ।  

 1. आधथयक सहायता प्राप्त गने व्यजिको सम्बजन्ित िडाको िडा अध्यक्ष- संयोजक 

 2. आधथयक सहायता प्राप्त गने व्यजिको सम्बजन्ित िडाको िडा सजचि-सदस्य  

 3. गाउँपाधलकाको प्रशासन शािाको शािा प्रमिु- सदस्य  
5.5 पवहचान गरिएका विपन्न तथा गरिब परििािको आय आजयनमा सघाउ पयुायउने ि जीिनस्ति 

उकास्न गाउँपाधलकाको कृवष तथा पश ुशािा प्रमिुको समेत धसर्ािीसमा रु. 20,000/- 
(बीस हजाि) सम्मको काययका लाधग अध्यक्ष/उपाध्यक्षको धसर्ािीसमा िस्तगुत/नगद अनदुान 
उपलब्ि गिा ने छ ।  

 

6. विकास धनमायण सम्बन्िीिः- 
6.1 गाउँसभाबाट पारित हनु छुट भएका तथा तत्काल नगिी नहनेु विकास धनमायण सम्बन्िी काम 

गदाय उपभोिा सधमधत गिन गिी गाउँ काययपाधलकाको कायायलयमा सम्झौताको लाधग 
अध्यक्ष/उपाध्यक्षले धसर्ािीस गनुयपनेछ ।  

6.2  अध्यक्ष/उपाध्यक्षले काययक्रम कायायन्ियन गदाय लाभग्राहीले दोहोिो सवुििा नपाउने गिी 
एकआपसमा समन्िय गिी धसर्ािीस गनुय पनेछ ।  

6.3 विकास धनमायणका काययक्रम संचालन गदाय गाउँपाधलकाबाट संचाधलत अन्य आयोजना सिह 
अनगुमन, मूल्यांकनको व्यिस्था अध्यक्ष/उपाध्यक्षले धमलाउन ुपनेछ ।  

6.4 रु. 1,00,000/- (एक लाि) भन्दा माधथ औषिी उपचाि िचय प्रदान गनुय पिेमा िा आधथयक 
सहायता प्रदान गनुयपने भएमा गाउँ काययपाधलकाको धनणययका आिािमा प्रदान गरिनेछ ।  

 

    
 
 

 

आज्ञाले 

ठदपक कुमाि आचायय 
प्रमिु प्रशासकीय अधिकृत 

 


