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                                                       ओिसलतया गाउँपालिका 

 रुपन्दहेी लिल्िा 

 ५ नं. प्रदशे,नेपाि 

 



भ्मागतेु,चयचये,खोयेत,पऩ.पऩ आय,स्वाईन पपवय तनमन्त्रण कामयक्रभ कामयन्त्वमन कामयपवतध 

ऩषृ्ठबभुी, 

भ्मागतेु,चयचये ,खोयेत,पऩ.पऩ आय,स्वाईन पपवय योगरे नेऩारको ऩशऩुारन व्मवसामभा वषेनी ठुरो 
आथीक नोक्सानी ऩमुायउदै आएको छ।मी योगहरु राई अॊग्रजेीभा क्रभश्एच एस तथा पव.क्म ुय पुट 
एण्ड भाउथ तडजजज बने्न नाभफाट जचतनन्त्छ।भ्मागतेु योग ऩास्चयेुल्रा भल्टोतसडा,चयचये योग 
क्रसपढतडमभ चौबाई जजवाणकुो कायणफाट य खोयेत, पवषाण ुको कायण फाट गाई,बैसीभा रातग उच्च 
भतृ्मदुय हनुे गयेको ऩाईएको छ।ऩशफुस्तभुा सॊक्राभक भहाभायीको रुऩभा देखा ऩयी ऩश ुतथा 
ऩशजुन्त्म उत्ऩादनभा कभी आई कृषकराई ठुरो ऺेती ऩमुायउने गयेको सन्त्दबयभा मस ओभसततमा 
गाउॉऩातरका अन्त्तगयतका ऩशऩुारक कृषकहरुका ऩशभुा तनशरुक रुऩभा खोऩ कामयक्रभ कामायन्त्मनका 
रागी स्थातनम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ११ खण्ड ण(३) सॊग सम्वजन्त्धत कामयको 
रागी सोही ऐनको दपा १०२ को उऩदपा २ अनसुाय मो कामयपवतध तनभायण गरयमको छ। 

 

                               ऩरयच्छेद १ 

                                प्रायजम्बक 

१) सॊजऺत नाभ य प्रायम्ब  ्

क)मस कामयपवतध को नाभ भ्मागतेु, चयचये,खोयेत,पऩ.पऩ आय य स्वाईन पपवय योग  तनमनरण 
कामयक्रभ कामयन्त्वमन कामयपवतध २०७६ यहेको छ। 

 

ख) मो एन ओभसततमा गाउॉऩातरका को कामायरमवाट स्वीकृत बएऩतछ तरुुन्त्त राग ुहनुेछ। 

 

२. कामयक्रभ सॊचारनको उद्देश्म ्

 

   क) भ्मागतेु, चयचये,खोयेत,पऩ.पऩ आय य स्वाईन पपवय योग पवरुद्ध खोऩ  

       कामयक्रभ सॊचारन गने । 

 

   ख) भ्मागतेु, चयचये,खोयेत,पऩ.पऩ आय य स्वाईन पपवय योगको भाहाभायी 



      देखा ऩयेको अवस्थाभा तत्कार योग तनदान गरय अन्त्मर पैतरन नददन  

      खोऩ कामयक्रभ सॊचारन गनय तथा योग तथा योग तनमन्त्रण कामयभा  

      सम्फजन्त्धत सयोकायवाराहरुराई सभेत जजम्भेवायी सपहत स्वतस्पुतय । 

      रुऩभा ऩरयचारन गने गयाउने । 

 ग) योगका कायण ऩशजुन्त्म उत्ऩादनभा हनुे गयेको ऺतीराई न्त्मतुनकयण    

    गयी ऩश ुतथा ऩशजुन्त्म उत्ऩादनभा फपृद्ध ग्राहस्थ फपृद्धभा टेवा ऩमायउने। 

 

   घ) भ्मागतेु, चयचये,खोयेत,पऩ.पऩ आय य स्वाईन पपवय योग तनमन्त्रण गनय  

      जनचेतना अतबफपृद्ध गने । 

 

             

 

                         ऩरयच्छेद २ 

 

  कामयक्रभ सॊचारन प्रकृमा 
 

३.  कामयक्रभ कामायन्त्वमन य सॊचारन 
    

 क) ओभसततमा गाउवऩातरका को ऩश ुसेवा साखा रे सफै वाडयहरुभा कामयक्रभ सॊचारन गनेछ । 

ग) खोऩ रगाउने कामयक्रभ दोस्रो,तेस्रो चौभातसक भा सम्ऩन्न गनुय ऩदयछ। 

घ) खोऩको गणुस्तय कामभ गनय खोऩराई घाभको पकयणफाट जोगाई जचसो कोठाभा   सॊचम गयी 
खोऩ रगाउने कामय पवहान य फेरकुा गनुयऩने छ। 

ङ) खोऩ रगाउॉनको रातग अटोभेटेपटक तसरयन्त्ज वा साधायण तसरयन्त्जको प्रमोग गरयनेछ।जनुसकैु 
तसरयन्त्ज प्रमोग गरयए ऩतन प्रत्मक ऩशकुो रातग छुट्टा छुटै्ट तनतडर प्रमोग गनुयऩनेछ। 

 

च) भ्माकतसनेशन गयेको पववयण खलु्ने पायभभा सम्फजन्त्धत वाडय कामायरमको वाडय अध्मऺ फाट 
प्रभाजणत गयाई खोऩ कामय सम्ऩन्न गरयमको प्रततवेदन सॊरग्न हनुऩुने छ । 

 



                            ऩरयच्छेद ३ 

                   

                  कामयक्रभ अनगुभन य भलु्माॊकन ब्मवस्था 

  

४.  कामयक्रभ अनगुभन य भलु्माॊकन ्

     

क) मस कामयक्रभको अनगुभन य भलु्माॊकन ओभसततमा गाउॉऩातरका फाट हनुेछ 

 

                        ऩरयच्छेद ४ 

                         आतथयक कामयपवतध 
 

क)  खोऩ कामयक्रभ सॊचारनका रातग  आवश्मक ऩने आवश्मक खोऩ साभाग्रीहरु ओभसततमा गाउॉऩातरका रे 
सावयजतनक खरयद ऐन तथा तनमभावतरको अतधनभा यपह खरयद गनेछ। 

 

ख)  ओभसततमा गाउॉऩातरका को ऩश ुसेवा साखारे ऩश ुप्रापवतधकहरु राई भ्माकतसनेटयको रुऩभा 
खटाउनेछ।मसयी खपटने भ्माकतसनेटयराई ओभसततमा गाउॉऩातरकारे गाई,बैसी,फॊगयुको प्रतत ऩश ुखोऩ गये 
फाऩत रु १५(ऩन्त्र रुऩैमा भार) य फाख्रा हरुभा खोऩ रगाए फाऩत रु ७ का दयरे सेवा शलु्क प्रदान गनेछ  

ग) सवायी इन्त्धन प्रमोग गदाय रगवकु अतनवामय रुऩभा बयी सवायी प्रमोग गने अतधकारयको अतनवामय दस्तखत गनुय 
ऩने छ। 

                

 

                             

                               

 

                                

 

 

 

 

                                
 

 



                              ऩरयच्छेद ५ 
                                पवपवध 
५. प्रचतरत काननु राग ुहनुे : 

  भ्मागतेु, चयचये,खोयेत,पऩ.पऩ आय य स्वाईन पपवय योग तनमन्त्रण कामयक्रभ कामायन्त्वमन सम्फन्त्धभा मस 
कामयपवतधभा उल्रेख बएकोभा सोही फभोजजभ  य उल्रेख नबएको हकभा प्रचतरत काननु फभोजजभ 
हनुेछ। 

  

                                
६. कामयक्रभ सॊसोधन तथा खायेजज : 
   ओभसततमा गाउॉऩातरकारे ऩश ुसेवा शाखाको तसपारयसभा मो कामायतफतधको सॊशोधन तथा खायेजी गनय 

सक्नेछ। 

 

७. फाधा अड्चन ऩकुाउने : 
  क) मस कामयपवतध कामयन्त्वमनभा कुनै फाधा अड्चन ऩये ओभसततमा गाउॉऩातरका रे तनणयम गयी पुकाउन सक्ने्न 

छ। 

  

  ख) कामयपवतध राई आवश्मकता अनसुाय ओभसततमा गाउॉऩातरकारे ऩरयभाजयन तथा सॊशोधन गनय सक्नेछ। 

 

  ग) भातथ जेसकैु रेजखएता ऩतन तोपकएकोभा सोही अनसुाय य नतोपकमकोभा गाउॉऩातरकाको तनणयमअनसुाय हनुेछ 
। 

 

 
 

 

 


