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जेष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बमन्द्ि काययमवमि  २०७६ 

 

प्रस्तावना : र्स नगरकार्यपालिका लित्रका जषे्ठ नागररकमा रहकेो ज्ञान, लसप र अनिुविाई अन्तर-पसु्ता हस्तान्तरण गनय 

सहर्ोग पगु्ने गरी  जषे्ठ नागररक सेवा तथा लमिन केन्र संचािन गनय वाञ्छनीर् िएकोिे , गैंडाकोट नगरपालिकाको 

प्रशासकीर् कार्यलवलि लनर्लमत गने ऐन, २०७५ को दफा ४)१( बमोलजम गैंडाकोट नगर कार्यपालिकािे र्ो  कार्यलवलि 

बनाएको छ । 

 

परिच्छेद १ 

प्रािमम्िक 

  

१) संक्षीप्त नाि ि प्रािम्ि : १( र्स कार्यलवलिको नाम " जषे्ठ नागररक सेवा तथा लमिन केन्र संचािन तथा व्र्वस्थापन 

सम्बलन्ि कार्यलवलि, २०७७ " रहकेो छ । 

२( र्ो कार्यलवलि स्वीकृत िएको लमलत दखेी प्रारम्ि हुनेछ । 

 

२) परििाषा : लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यलवलिमा : 

 

क( " कार्यक्रम खचय " िन्नािे प्रर्ोजन खिुाई िलित वगयिे प्रत्र्ि सेवा पाउने गरी िक्ष्र् , कार्यक्रम र बजटे खिेुको 

खचय िन्ने सम्झन ुपदयछ । 

ख( " प्रशासलनक खचय " िन्नािे सेवा , महशिु तथा िाडा , कार्ायिर् सामान जस्ता चाि ुखचय सम्झन ुपदयछ । 

ग( " मन्त्रािर् " िन्नािे मलहिा, बािबालिका तथा जषे्ठ नागररक मन्त्रािर् सम्झन ुपदयछ । 

द्य( " स्थानीर् तह " िन्नािे गैडाकोट नगरपालिका सम्झन ुपदयछ । 

ङ(  " केन्र " िन्नािे जषे्ठ नागररक सेवा तथा लमिन केन्र सम्झनपुदयछ  

 

                                   

 

परिच्छेद-२ 

काि कतयव्य ि अमिकाि , स्थान छनौट , संचालन ि व्यवस्थापन सम्बमन्द्ि व्यवस्था  

 

३) काि कतयव्य ि अमिकाि : गडैाकोट नगरपालिकाको जषे्ठ नागररक सेवा तथा लमिन केन्र संचािन तथा व्र्वस्थापन  

सम्बन्िमा काम कतयव्र् र अलिकार  दहेार् बमोलजम हुनेछ :- 

क(  नगरपालिकािे लनिायरण गरेको नीलत,कार्यक्रम र मापदण्डको आिारमा संचािन गनय सहर्ोग गनुय , 

ख( जषे्ठ नागररक सेवा तथा लमिन केन्रमा आउने जषे्ठ नागरीकिाई परु्ायउनपुने सेवा र सहजताको िालग प्रिावकारी 

व्र्वस्थापन र समन्वर् गने , 

ग(  केन्रमा िएको िौलतक तथा अन्र् सामाग्रीको संरिण र सही उपर्ोग गने व्र्वस्था लमिाउने , 
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घ( कुनै प्रकारको समस्र्ा तथा अप्ठ्र्ारो पररलस्थलत आईपरेमा तत्काि संम्बोिन गने र अन्र् लनकार् ) सरुिा लनकार् 

र आवश्र्कता अनसुार अन्र् लनकार् ( को  आवश्र्कता िएमा सम्पकय  र समन्वर् गरी  समस्र्ा  समािान गने , 

ङ( लनकासा  िएको रकम प्रचलित काननु बमोलजम खचय गने , 

छ( खचय लववरणको अलििेख राख्ने , 

च( खचय तथा काम कारवाहीको प्रलतवदेन तर्ार गरर मन्त्रािर्मा पेश गने । 

 

४) जेष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्रको स्थान छनौटका आिािहरु : 

गडैाकोट नगरपालिकािे जषे्ठ नागररक सेवा तथा लमिन केन्रको स्थान छनौट गदाय दहेार्का आिारमा गनेछ : 

क( जषे्ठ नागररक सेवा तथा लमिन केन्र दवैी प्रकोप तथा आपतकािीन अवस्थामा उद्धार तथा दलैनक रुपमा सवारी 

सािन , एम्बिेुन्स , दमकि का सेवाहरुको सहज पहुुँच िएको , 

ख( लबजिुी , पानी र टेलिफोनको  सलुविा िएको , 

ग( प्राकृलतक मनोरम तथा खलु्िा स्थि िएको, 

घ( प्राकृलतक प्रकोप तथा खतरादलेख टाढाको स्थि , 

ङ( केन्र स्थापना गररएको स्थिबाट कलम्तमा ५ लकिो लमटर लित्र स्वास््र् सेवा उपिब्ि हुन सक्ने व्र्वस्था िएको, 

च( सकिर सबैिाई पार्क पने केन्र हुन ुपने , 

छ( सम्िव िए सम्म नलजकमा िालमयक आस्थाका पलवत्र लतथयस्थि , नदी, मलन्दर आलद िएको हुन ुपने । 

 

५) जेष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र संचालन ि व्यवस्थापन सम्बमन्द्ि व्यवस्था :                    

गडैाकोट नगरपालिकािे जषे्ठ नागररक सेवा तथा लमिन केन्र संचािन एवम ्व्र्वस्थापन गदाय दहेार् बमोलजम गनेछ : 

क( जषे्ठ नागररकहरुको रुलच र चाहाना अनसुार सामालजक,सांस्कृलतक, िौगोलिक, िालमयक तथा सालहत्र्क पसु्तक, 

गीत, कलवता,कथा, िजन सम्बलन्ि पसु्तकहरुको व्र्वस्था लमिाउन,े 

ख(  वाद्यवादनका सामाग्रीहरु ) मादि,हारमोलनर्म,खैजडी,तबिा आदी ( को व्र्वस्था गन,े  

ग(  केन्रमा बस्ने व्र्वस्थाका िालग चकटी, कुसी ,कापेट आदीको व्र्वस्था गन,े 

घ(  लदउुँसोको समर्मा खाजा र स्वच्छ खाने पानीको व्र्वस्था लमिाउन,े 

ङ(  मनोरन्जनका िालग टेलिलिजन,मौसम अनसुारका लहटर र पंखाको व्र्वस्था गने, 

च(  जषे्ठ नागरीक सेवा तथा लमिन केन्र लित्र खेल्ने खिे का िालग आवश्र्क खिेसामाग्रीको व्र्वस्था गन े, 

छ( जषे्ठ नागरीकहरुको आकलश्मक स्वास््र्ोपचारका िालग आवश्र्क लचलकत्सक तथा औषलिको व्र्वस्था गने , 

ज( जषे्ठ नागररकहरुमा रहकेो ज्ञान, लसप र अनिुविाई पसु्ता हस्तान्तरण गने जस्ता लवषर्हरुमा प्रवचन कार्यक्रमहरु 

संचािन गने र सो को अलििेख राख्न े, 

झ(  खचय िएर नजाने लजन्सी सामानहरु एक पटक खररद गरेपलछ पटक-पटक खररद गनय नपाइन े । 
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परिच्छेद ३ 

अनुदान खचय 

 

६) अनुदान सम्बन्द्िी खचय व्यवस्थापन देहाय बिोमजि हुनेछ : 

क( गडैाकोट नगरपालिकािे  जनु उदे्धश्र्को िालग रकम प्राप्ती गरेको हो सोही उदे्धश्र्का िालग मात्र खचय गन े, 

ख( र्स कार्यलवलि बमोलजम  प्राप्त िएको अनदुान खचयको अवलि चाि ुआ व सम्म हुनेछ , 

ग(  र्स्तो अनदुानको िकु्तानी मन्त्रािर्बाट स्वीकृत वालषयक कार्यक्रम अनुसार हुनेछ , 

घ(  अनदुान रकम खचय गदाय प्रचलित काननुको अलिनमा रही गन े, 

ङ(  प्रशासलनक खचयमा कूि अनदुान खचय बजटेको १५ प्रलतशत मात्र खचय गनय सलकनेछ ।  

 

                                           

 

परिच्छेद ४ 

अनुदान शतय तथा बैंक खाता संचालन 

 

७)  अनुदान शतय :  र्स कार्यलवलि बमोलजमका िलित वगयिाई नेपाि सरकारबाट जनु उदे्धश्र्को िालग अनदुान 

उपिब्ि गराईएको हो सोही उदे्धश्र्का िागी मात्र उपर्ोग गनुय पनेछ  ।  

 

८) बैंक खाता संचालन :  १( र्स कार्यलवलि बमोलजम अनदुान प्रदान गररएको रकम गडैाकोट नगरपालिकाको प्रमखु 

प्रशासकीर् अलिकृत र िेखा प्रमखुको संर्कु्त  दस्तखतबाट हुनेछ ।  

२( बैंक खाता नेपाि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त वालणज्र् बैंकबाट संचािन गनुयपनेछ  । 

 

 

परिच्छेद ५ 

लेखा पिीक्षण 

 

९) लेखा पिीक्षण : १( सम्बलन्ित गडैाकोट नगरपालिकािे आ व समाप्त िएको १५ लदनलित्र प्रचलित   काननू 

बमोलजम िेखा परीिण प्रलतवेदन मन्त्रािर्मा पेश गनुयपनेछ । 

२( िेखापरीिणबाट औलं्र्ाइएका बेरुज ुरकम गडैाकोट नगरपालिकािे फछ्र्ौट गनुय पनेछ । 
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परिच्छेद ६ 

अनुगिन,िुल्याङकन तथा प्रमतवेदन 

 

१०)  अनुगिन,िुल्याङकन तथा प्रमतवेदन देहाय बिोमजि हुनेछ :  

 क( मन्त्रािर्बाट प्राप्त अनदुान रकमबाट खचय गदाय प्रचलित एन र लनर्माविीको अलिनमा कार्यक्रम को कार्ायन्वर्न 

र खचय गनुय पनेछ, 

ख( कार्यक्रमको अनगुमन, मलू्र्ाङकन तथा प्रगती प्रलतवदेन तर्ार पाने काम सम्बलन्ित गैंडाकोट नगरपालिकाको 

हुनेछ , 

ग( गैडाकोट नगरपािीकािे वालषयक प्रगलत प्रलतवदेन मलहिा, बािबालिका तथा जषे्ठ नागररक मन्त्रािर्मा पठाउनु 

पनेछ ।  

 

 

                                     

परिच्छेद ७ 

मवमवि 

 

११) गुनासो सम्बमन्द्ि व्यवस्था : अनदुान प्राप्त गरेको संस्थािे प्रचलित काननू एवमं र्स कार्यलवलि बमोलजम 

अनदुानको उलचत उपर्ोग नगरेको िन्ने लवषर्सुँग सम्बलन्ित लवषर्मा उजरुी परेमा गैडाकोट नगरपालिकािे 

अनगुमन गरर गनुासो व्र्वस्थापन गनेछ ।  

 

१२) प्रचमलत कानून बिोमजि हुने : र्स कार्यलवलिमा उल्िेख िएका लवषर्को हकमा र्सै बमोलजम र अन्र् 

कुराहरुको हकमा प्रचलित काननू बमोजीम हुनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 


