
 

 
 

  

  

  

  
 

स्थानीय राजपत्र  
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड 3) माकादमु, रामेछाप, माघ १० गते, २०७६ साि (संख्या १४ 

भाग २ 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको गाउाँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको 
काययववलि सवयसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ। 

पि ुविस्थि लनमायण/सिुार काययक्रम काययन्वयन काययववलि, 207६  
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पषृ्ठभलुम 
पिपुन्छी तथा पिपुन्छीजन्य उत्पादनहरुको लबवक्र ववतरण सवु्यवशस्थत हनु 
सकेको छैन। हाि संचािनमा रहेको पि ुहाटबजारहरुमा न्यनुतम भौलतक 
पवुायिारहरुको कलम हदुााँ बजारहरुमा पवायिार ववकास गरी व्यवशस्थत गनुयपने 
खाचो देशखएको छ। उत्पाददत पिपुन्छी तथा पिपुन्छीजन्य उत्पादनहरुको 
बजार सम्म पहुाँच प्रदान गरी उपभोक्ताहरु माझ गणुस्तररय पिपुन्छी तथा 
पिजुन्य उत्पादनहरुको प्रलतस्पलिय बजार मलु्यमा उपिब्ित सलुनशित गनय, 
पि ु हाटबजारहरुमा असि व्यवस्थापन प्रणािी िाग ु गरी बजार सचुना 
केन्रको रुपमा ववकास गनय र पि ुउत्पादन पकेट क्षेत्रहरुमा अशव्स्थत पि ु
संकिन केन्रिाई पि ु हाटबजार संग आवद्ध गरी पि ु तथा पिजुन्य 
उत्पादनहरुको बजारीकरणमा टेवा पयुायइ लनवायहमखुी एवं छररएर रहेको 
पिपुािन व्यवसायिाइ रुपान्तरण र व्यवस्थापनमा सवुविायकु्त पि ु
हाटबजारहरुको ववकास र ववस्तार गनयका अलतररक्त हाि संचािनमा रहेको 
पि ुविस्थि लनमायण/सिुार गने सोचका साथ पि ुविस्थि लनमायण/सिुारको 
काययक्रम संचािन हनेुछ। 

पररच्छेद १ 
प्रारशम्भक  

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः 
१) यस काययववलि नाम " पि ु विस्थि लनमायण/सिुार काययक्रम 

काययन्वयन काययववलि, 207६" रहेको छ। 
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२) यो काययववलि स्थालनय सरकारबाट स्वीकृत भएको लमलत देशख िाग ु
हनेुछ। 

२. पररभाषाः ववषय र प्रसंगिे अको अथय निागमेा 
३) "गाउाँपालिका" भन्नािे खााँडादेवी गााँउपालिका सम्झन ुपदयछ। 

४) "सम्बशन्ित कायायिय" भन्नािे काययक्रम संचािनको अशख्तयारी 
प्राप्त खााँडादेवी गाउाँपालिका, पि ुसेवा िाखा समेत िाइ 
जनाउछ। 

५) "काययक्रम" भन्नािे पि ुविस्थि लनमायण/सिुार काययक्रमिाई 
सम्झन ुपदयछ। 

६) "पि ुविस्थि" भन्नािे प्रिोलित वा अप्रिोलित पि ुपन्छी तथा 
पिपुन्छीजन्य उत्पादनहरु खरीद वववक्र गने उदे्धश्यिे यस 
लनदेशिका बमोशजम लनमायण/सिुार हनेु स्थान वा संरचना सम्झन ु
पदयछ। 

७) "पिपुंन्छी" भन्नािे घरपािवुा गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा, बंगरु जस्ता 
चौपाय तथा कुखुरा, हााँस, परेवा, अशस्िच, टवकय  जस्ता पंक्षी र 
माछा तथा सो खािे सबै जालत र उमेरका भािे र पोथीिाई समेत 
जनाउाँदछ। 

८) " नेपाि सरकारबाट मान्यता प्राप्त प्राववलिक" भन्नािे सेवाको 
प्रकृलत अनसुार नेपाि इन्जीनीयररङ्ग पररषद, नेपाि पि ुशचवकत्सा 
पररषद वा लनयमानसुारको आलिकाररक लनकायबाट ईजाजत प्राप्त 
प्राववलिक सम्झन ुपदयछ। 
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३. उद्दशे्य 

पि ु विस्थि लनमायण/सिुार काययक्रम संचािन उदे्धश्य देहाय  
बमोशजम रहेको छः 
१) पि ु विस्थि लनमायण/सिुार काययक्रम लनशित ववलि र प्रकृया 

अन्तगयत एकरुपता कायम राखी संचािन गने। 

२) पिहुरुको उत्पादन पकेटहरुिाइ बजार संग आवद्धता प्रदान गदै 
पिहुरुको बजारीकरणमा टेवा पयुायउने। 

३) पिपुन्छी तथा पिपुन्छीजन्य उप्तादनहरुको प्रलतस्पिी बजार मलु्य 
सलुनशित गने। 

४.  रकम उपयोग गनय सवकने काययहरु 

१) पि ु विस्थिको िालग आवश्यक पने भवन र अन्य भौलतक 
संरचना लनमायण/सिुार। 

२) आवश्यक औजार र उपकरणहरु खररद तथा जडान। 

३) पिहुरुिाई गाडीबाट ओराल्न र चढाउनको िालग प्िेटफामय 
लनमायण। 

४) ढि लनकास तथा फोहोर व्यवस्थापनका िालग आवश्यक लनमायण 
र उपकरण जडान। 

५) वविुत र पानीको लनयलमत आपलुतय सम्बन्िी काययहरु। 

६) पिहुरु राखे्न सेड लनमायण र प्राथलमक पि ुउपचार कक्ष। 

७) बारबन्देज तथा र कम्पाउण्ड वाि लनमायण। 

८) फोहोर व्वस्थापन, बायोग्यास प्िान्ट लनमायण तथा िौचािय 
लनमायण/सिुार। 
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९) अलभिेशखकरण र सचुना व्यवस्थापनका िागी कम्प्यटुर, वप्रन्टर, 
टेलिफोन जडान। 

१०) स्वाच्छ वपउने पानीको व्यवस्था (पालन ट्याङ्गी र पाईप वफवटङ्ग, 
पानी तान्ने मोटर जडान आदद) 

११) िौचािय/वालसङ्ग वलेसन लनमायण तथा सिुार। 

१२) जैववक सरुक्षा व्यवस्थापन' 
१३) लडशजटि लडस्प्िे वा इिेक्ट्िोलनक मलु्य सशुच जडान। 

 

५. पवुायिार लनमायण ितयहरु 

१. पि ुविस्थिको भौलतक संरचनाको लडजाईन र िागत इविमेट 
नेपाि सरकारबाट मान्यता प्राप्त प्राववलिकिे गरेको हनु ुपनेछ। 

२. पि ुविस्थि लनमायण/सिुार गररने स्थानमा सडक र ववद्यतुको 
सवुविा भएको हनु ुपनेछ। 

३. पि ु विस्थि लनमायण/सिुार हनेु स्थानमा फोहोर मैिा फाल्ने 
सावयजालनक के्षत्र नशजक हनु ुहुाँदैन। 

४. पि ु विस्थि लनमायण/सिुार भौलतक संरचनामा पररवतयन वा 
भत्काउन/ुहटाउन ुपने भएमा सम्बशन्ित कायायिायको पवुय स्वीकृत 
अनवुायय लिन ुपनेछ। 

६. अनगुमन र मलु्याङ्गनः 
१) आवश्यक्ता अनसुार सम्बशन्ित सरोकािवािाहरुबाट र 

भकु्तानी प्रयोजनको िालग सम्बशन्ित ववज्ञ र प्राववलिक 
टोिीहरुबाट काययक्रमको अनगुमन/मलु्याङ्गन गनय सवकनेछ। 
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२) उपयोग प्रगलतको अवस्था र काययववलि बमोशजमकको ितयहरु 
पािन गरेको/नगरेको सम्बन्िमा सम्बशन्ित कायायियिे 
लनयलमत अनगुमन गनेछ। 

३) अनगुमन टोलििे विस्थि सम्बन्िमा आवश्यकता अनसुार 
लनदेिन ददन सक्ट्नेछ। यसरी ददइएको लनदेिन पािन गनुय 
सम्बशन्ित काययक्रम कायायन्वयन गनुय पने हनेुछ। 

 
पररच्छेद २ 

ववववि 
७.  आलथयक प्रिासन सेवा  

      काययक्रमको िेखा, िेखाङ्गन र िेखा पररक्षण प्रदेि आलथयक काययववलि 
ऐन 2074, प्रदेि आलथयक काययववलि लनयामाविी 2075, सावयजलनक 
खचयको मापदण्ड, काययववलि र लमतव्यवयता सम्बशन्ि लनदेशिका 2075, 
सावयजलनक खररद ऐन,2063 तथा सावयजलनक खररद लनयमाविी 2064 
बमोशजम हनेुछ। 
 

८.  प्रचलित काननु िाग ुहनेु 

काययक्रम कायायन्वयनको सम्बन्िमा यस काययववलिमा उल्िेि 
भएको हकमा यसै बमोशजम तथा कायायववलिमा उल्िेख नभएका 
कुराको हकमा प्रचलित काननु बमोशजम हनेुछ।     
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  मूल्य रू.5।- 

९.  बािा अड्काउ फुकाउने (खारेज एबं संिोिन) 
१.  काययववलि कायायनवयनका सन्दभयमा खााँडादेवी गाउाँपालिकािे 
आवश्यक लनणयय गनय सवकनेछ। 

२. कायायववलि कायायन्वयनमा बािा आईपरेमा वा वववाद उत्पन्न 
भएमा खााँडादेवी गाउाँपालिकाको लनणयय अशन्तम हनेुछ। 

३. काययववलििाई आवश्यक अनसुार  गाउाँ काययपालिकािे 
खारेज वा संिोिन गनय सक्ट्नेछ। 
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