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मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास काययक्रम, काययक्रम ससफारिश तथा कायायन्त्ियन ससमसत सञ्चालन काययविसि,२०७५ 

 

     ससमसतबाट स्िीकृत समसत २०७५/१२/२८ गते 

प्रस्तािनााः 

आसथयक तथा सामाजिक रुपमा पछासि पिेका समदुाय, परििाि तथा व्यजिहरुको गणुस्तिीय जशक्षा, स्िास््य 
िोिगािी, आयआियनका अिसिहरु तथा सामाजिक संिक्षणमाफय त ्िीिनस्ति सिुाि गिी गाउँपासलकाको गरिबी 
सनिािण गने उदे्दश्यले ५ नं प्रदेश सिकािले अजि सािेको मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास काययक्रम अन्त्तगयत यस 
भमेू गाउँपासलका स्तिीय काययक्रम ससफारिश तथा कायायन्त्ियन ससमसत सञ्चालनको लासग मखु्यमन्त्री ग्रामीण 
विकास काययक्रम सञ्चालन काययविसि, २०७५ को परिच्छेद ४ दफा ७ को ई (ख) (१) ले ददएको असिकाि 
प्रयोग गिी भमेू गाउँपासलका, काययक्रम ससफारिश तथा कायायन्त्ियन ससमसतले यो काययविसि बनाई लागू गिेको छ 
।  

परिच्छेदाः एक 

प्रािजभभक 

 

१) संजक्षप्त नाम ि प्रािभभाः  क) यस काययवििीको नाम “मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास काययक्रम, काययक्रम 
ससफारिश तथा कायायन्त्ियन ससमसत सञ्चालन काययविसि, २०७५” िहेको छ । 

ख) यो काययविसि तरुुन्त्तै लागू हनेुछ । 

२) परिभाषााः विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास काययक्रम सञ्चालन काययविसि, 

२०७५ ले परिभावषत गिेका विषयिस्त ुबाहेक यस काययविसिमा, 

क) “गाउँपासलका” भन्नाले भमेू गाउँपासलका रुकुम (पूिय) लाई िनाउनेछ । 

ख) “ििा” भन्नाले भमेू गाउँपासलका अन्त्तगयत िहेका नौ ओटै ििाहरुलाई िनाउनेछ । 

ग) “कायायलय” भन्नाले गाउँ काययपासलकाको कायायलयलाई िनाउनेछ ।  

ि) “मूल काययविसि” भन्नाले मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास काययक्रम सञ्चालन काययविसि, २०७५ लाई 
िनाउनेछ । 
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ङ) “ससमसत” भन्नाले काययक्रम ससफारिश तथा कायायन्त्ियन ससमसतलाई िनाउनेछ ।   

च) “लजक्षत समूह” भन्नाले मूल काययविसिको दफा–४ बमोजिमका लजक्षत समूहलाई िनाउनेछ । 

ि) “उपभोिा” भन्नाले यस काययक्रम सञ्चालन गदाय सो परियोिनाले लजक्षत गिेको िस्त ुिा सेिा 
उपभोग गने व्यजि, समूह िा संस्थालाई िनाउनेछ । 

झ) “आयोिना” भन्नाले काययक्रमले अगासि सािेका लजक्षत िगयका बीचमा सञ्चालन हनेु परियोिना तथा 
काययक्रमलाई िनाउनेछ । 

ङ) “त्याङ्क” भन्नाले कायायक्रम सञ्चालनका सन्त्दभयमा सलइएका प्राथसमक िा गाउँपासलका िा अन्त्य 
िैिासनक सनकायले विसभन्न प्रयोिनका लासग संकलन गिेका प्राथसमक िा दितीय तहको प्रामाजणक त्याङ्कलाई 
िनाउनेछ । 

 

परिच्छेदाः दईु 

काययक्रम छनौट तथा ससफारिश 

३) बिेटको सीमा सनिायिणाः ससमसतले सियप्रथम मूख्यमन्त्री ग्रामीण विकास काययक्रम अन्त्तिगत गाउँपासलकालाई  
प्राप्त कुल बिेट (व्यिस्थापन खचय बाहेक) लाई मूल काययविसिको दफा ६ को (अ) (आ) ि (इ) मा 
उल्लेजखत जशषयकमा खचय हनेु बिेट भािको सीमा सनिायिण गनेछ । 

४) लजक्षत समूह तथा बस्तीको छनौटाः १) देहायको आिािमा काययक्रम सञ्चालनको लासग लजक्षत समूह बस्तीको 
छनौट गरिने छ । 

क) सभबजन्त्ित स्थानको त्याङ्क, 

(ख) ससमसतले अनगुमन गदायको िस्तगुत अिस्था, 

(ग) स्थानीय समदुायको आिश्यकता तथा माग  

 

५) परियोिना/काययक्रम छनौटाः 

क)  काययक्रम छनौट गदाय मूलताः मूल काययविसिको दफा ६ अन्त्तगयत उल्लेजखत शीषयकहरुको अिीनमा 
िही छनौट गरिनेछ । 
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ख)  काययक्रम छनौट गदाय आिश्यक पिेमा ससमसत सदस्यहरुलाइ विषय क्षेरको जिभमा ददन सवकने छ 
। 

ग)  काययक्रम छनौट गदाय गाउँ काययपासलका, ििा ससमसत ि सभबजन्त्ित स्थानमा वक्रयाशील सामदुावयक 
संस्था, टोल विकास संस्था, आमा समूह, बाल क्लब/सञ्जाल, यूिा क्लब, नागरिक सचेतना केन्त्र िस्ता 
संस्था/समूहहरुको सहयोग सलन सवकनेछ । 

ि)  काययक्रम छनौट तथा सञ्चालन गदाय मूल काययविसिको दफा ६ ले सनदेजशत गिेका विषयलाई 
नछुटाई समेवटने गिी देहाय बमोजिम गरिनेछ । गाउँपासलकामा यो काययक्रम सञ्चालन गदाय 
सियप्रथम लजक्षत समदुाय िि परििाि तथा व्यजि छनौट गरिनेछ । यसिी छनौट गदाय सनभन 
कुिालाई मखु्य आिाि मानेि छनौट गरिनेछ । 

(1) प्राप्त प्राथसमक तथा दितीय तहको त्याङ्कको आिािमा आसथयक रुपले विपन्न ि सामाजिक 
रुपले पछासि पिेको ि भगूोलका वहसाबले यातायात, सञ्चाि तथा अन्त्य सवुििाका वहसाबले 
कम सवुििा भएको क्षेरमा बसोबास गने व्यजि, परििाि, समदुायलाईय छनौट गरिनेछ ।  

(2) काययक्रमको प्राथसमवककिण गदाय दसलत, िनिाती, ससमान्त्तकृत समदुाय, आसथयक रुपले विपन्न, 

विकट भौगोसलक क्षेर, मवहला, अपाङ्गगता भएका व्यजि ि यूिालाईय पवहलो प्राथसमकतामा 
िाखेि काययक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

(3) उमेि पगुेका कुनै पसन बालबासलका विद्यालय िानबाट बजञ्चत नगिाउने नेपाल सिकािको 
िाविय नीसत अनरुुप विद्यालय भनाय असभयान सञ्चालनका लासग ििा ससमसतको सनणयय ि 
ससफारिशको आिािमा ििाबाट लजक्षत समूह वकटान गिी सो समदुायमा भनाय असभयान 
सञ्चालन गरिनेछ । 

(4) लजक्षत समूहका विद्यालय भनाय भएका बालबासलकालाईय विद्यालय छोड्नबाट िोक्नका लासग 
उनीहरुलाई विद्यालयमा खािा, पसु्तक तथा स्टेशनिी, पोशाक िा यस्तै प्रकािका आिािभतू 
आिश्यकताका िस्त ु उपलब्ि गिाई विद्यालयमा वटकाइ िाख्न े िाताििण बनाउने गिी 
काययक्रम बनाईने छ । काययक्रम सञ्चालनको लासग गाउँपासलकाका सभबजन्त्ित शाखा तथा 
ििा कायायलय ि स्थानीयहरुसँग समन्त्िय गनय ि सनि सहयोग सलन सवकनेछ ।  

(5) स्थानीय आिश्यकता ि सभभिनाको पवहचान गिी प्राविसिक जशक्षा तथा सीपमूलक तासलम 
काययक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । तासलम पश्चात िोिगािीका अिसि तथा आत्मसनभयि हनु 
उत्प्रेरित व्यजि िा समूहहरुलाईय सहयोग ि प्रिर्द्यनमा िोि ददइनेछ । 
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(6) गाउँपासलकाका सभरका असत विपन्न, अशि, अपाङ्गता भएका परििाि छनौट गिी स्िास्थ बीमा 
गनयको लासग सचेतना असभिृवर्द् गिी उि काययको लासग सहयोग गने । सो काययक्रम 
गाउँपासलकाबाट पसन सञ्चालन भएमा दोहोिो नपने गिी काययक्रम बनाउने । 

(7) विपन्न िस्ती छनौट गिी त्यस क्षेरमा भएको मौसलक सीप तथा प्रविसिमा आिारित िही 
उद्यमजशलता विकास गने खालका तासलमहरु सञ्चालन गिी सो उद्यम गनयका लासग उद्यमीलाईय 
प्रोत्सहान गने । 

(8) विपन्न िस्ती िा लजक्षत समदुायसभरका यूिा िगय िा सवक्रय उमेि समूहका व्यजिको माग, 
आिश्यकता, औजचत्यता ि प्रसतिर्द्ताका आिािमा आसथयक, भौसतक तथा प्रविसि सहयोगका 
काययक्रम सञ्चालन गने । सो काययक्रम सञ्चालन गदाय यूिा दसलत, सीमान्त्तकृत, विपन्न, मवहला 
तथा अपाङ्गगता भएका व्यजिलाईय पवहलो प्राथसमकतामा िाखेि काययक्रम सञ्चालन गने । 

(9) काययक्रमको तफय बाट गाउँपासलकामा साना तथा ििेल ुउद्यम प्रिर्द्यन कोष स्थापना गिी कोष 
परिचालन सभबन्त्िी काययविसि बनाई काययविसि बमोजिम लजक्षत समूहका कुनै व्यजिले 
स्थानीय स्रोत सािनमा आिारित कुनै ििेल ु उद्यम सञ्चालन गनय आसथयक अभाि भएमा 
सामवुहक िमानीका आिािमा ६ मवहना सभमका लासग सनिब्यािी रुपमा असिकतम रु. पचास 
हिाि िा व्यिसाय सञ्चालन गनय लाग्ने सरुु पूँिीको पचास प्रसतशत मध्ये िनु िकम कमी 
हनु आउँछ सो िकम बिाबिको किाय उपलब्ि गिाउने । ति, त्यसिी किाय उपलब्ि 
गिाउँदा हिेक २ मवहनामा उसको आभदानी खचयको विििण सलने। यदी यस्तो किाय िकम 
दरुुपयोग गिेको पाइएमा सो िकमको दोब्बि िकम सिकािी बाँकी सिह असलु उपि गने 
। 

(10) गाउँपासलकामा प्रकोष व्यिस्थापन सभबन्त्िी तासलम सञ्चालन गने । गाउँपासलकािािा स्थावपत 
दैिी प्रकोप िाहत कोषमा काययक्रम सञ्चालनभि अिसिभि हिेक िषय त्यसमा थप गदै िाने 
। उि कोषबाट प्रकोप पूियको सूचना तथा सन्त्देश, उद्दाि तथा पनुस्थापनाका अन्त्य 
काययक्रममा समेत ससमसतको सनणययका आिािमा खचय गने । साथै, कोषबाट दैिी प्रकोपमा 
पिेका व्यजिहरुलाईय उनीहरुको तत्कालीन आिश्यकताका आिािमा गाउँपासलकाको कोष 
सञ्चालन काययविसि िा ससमसतले सनणयय गिी देहाय अनसुाि िाहत उपलब्ि गिाउने । 

 

 

परिच्छेदाः तीन 

काययक्रम कायायन्त्ियन तथा अनगुमन मूल्याङ्कन 
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६) काययतासलका बनाउन ुपनेाः जिल्ला व्यिस्थापन तथा समन्त्िय ससमसतबाट काययक्रम स्िीकृत भई आएपसछ 
ससमसतले एक हप्तासभर काययक्रम कायायन्त्ियन काययतासलका बनाई ससमसतबाट स्िीकृत गिी लागू गनुय पनेछ 
। 

७) योिना कायायन्त्ियनाः योिना कायायन्त्ियनको लासग मूल काययविसि अनसुाि सञ्चालन हनेु काययक्रममा लागू हनेु 
भसन प्रदेश सिकािले सनिायिण गिेकोमा सोही बमोजिम हनेु ि अन्त्य अिस्थामा गाउँपासलकाको प्रचसलत 
सनयम कानून लागू हनेुछन ्। 

८) अनगुमन तथा सपुिीिके्षण ससमसताः काययक्रम ससफारिश तथा कायायन्त्ियन ससमसतले अनगुमन तथा सपुिीिके्षण 
ससमसतको रुपमा काम गनेछ। ससमसतमा आिश्यकतानसुाि सभबजन्त्ित क्षेरको ज्ञाता िा प्राविसिकलाईय 
सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गनय सवकनेछ । यस बाहेक गाउँ काययपासलकाको अनगुमन ससमसतले समेत 
काययक्रमको अनगुमन गिी प्रसतिेदन ददन सक्नेछ । 

 

परिच्छेदाः चाि 

बैठक सञ्चालन तथा अन्त्य मापदण्ि 

९)  ससमसतको बैठकाः काययक्रम ससफारिश तथा कायायन्त्ियन ससमसतको बैठक कजभतमा मवहनाको एक पटक 
असनिायय बस्नपुनेछ । ति संयोिकले आिश्यकता अनसुाि बैठक बोलाउन सक्नेछ । 

१०)  बैठक भत्ााः प्रसत बैठक प्रसत सदस्य रु १५००।-  (एक हिाि पाचँ सय मार) बैठक भत्ा उपलब्ि 
गिाइने छ। 

११)  भ्रमण खचयाः बैठक िा अनगुमन मूल्याङ्कन काययमा वफल्िमा खवटए बापत िात सबताउनपुने अिस्थामा 
भ्रमण खचय सनयमािलीमा तोवकएकोमा सोही बमोजिम ि नतोवकएको हकमा नेपाल सिकाि असिकृत 
स्तिको कमयचािी सिहको सवुििा उपलब्ि हनेुछ । काययक्रम सहिकतायको हकमा मवहनामा ७ ददन 
नबढ्ने गिी काययक्रमको ससलससलामा भ्रमण आदेश स्िीकृत गिी सोही बमोजिम सेिा सवुििा उपलव्ि 
गिाईनेछ ।   
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संशोिन तथा खािेिी 

 

१२) संशोिन तथा खािेिीाः यस काययविसिलाई ससमसतले आिश्यकतानसुाि संशोिन तथा खािेिी गनय सक्नेछ। 
काययविसि कायायन्त्ियनको लासग आिश्यक पिेमा मापदण्ि बनाई लागू गनय सवकने छ । 

                                             

समाप्त 


