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भाग २ 

कानेपोखरी गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

बयरवन, िोरङ, प्रदेश नं. १, नपेाि 

मिमि २०७९ साि भदौ ०९ गिे बसेको कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको बैठकिे देहाय बिोजजिको 
काययववमि पाररि गरेकािे सवयसािारणको जानकारीका िामग प्रकाजशि गररएको छ। 

उद्यिसँगैं जनजीववका प्याड उत्पादनिा स्वयंसेववका काययक्रि सञ्चािन काययववमि, २०७९ 

गाउँपामिका अध्यक्षज्यूबाट प्रिाणीकरण मिमििः २०७९।०५।२२ 

प्रस्िावनािः िवहनावारीको सियिा प्रयोगिा ल्याइने परम्परागि प्याडका कारण अमिकाँश िवहिाहरुको 
पाठेघरिा संक्रिण देखा पनय थािेकोिा गाउँपामिका के्षत्रमभत्रका िवहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरुिाई 
सिूहिा आवद्ध गरी उक्त सिूहिाई नै स्थानीयस्िरिै गणुस्िरीय स्यामनटरी प्याड उत्पादनको िामिि 
ददई सो सिूह िार्य ि ्उत्पाददि स्यामनटरी प्याड गाउँपामिकाबाट खररद गरी िवहिा स्वास््य स्वयंसेववका 
िार्य ि ्नै िाभग्राही िवहिाहरुिाई मनिःशलु्क वविरण गने भनी कानेपोखरी गाउँपामिकाको बाह्रौं गाउँ 
सभा अमिवेशनद्धारा पाररि नीमि िथा काययक्रिको बुदँा नम्बर (४२) िे मनदेश गरेकोिा कानेपोखरी 
गाउँपामिकाको ववमनयोजन ऐन, २०७९ को दर्ा ५ िे ददएको अमिकार प्रयोग गरी कानेपोखरी गाउँ 
काययपामिकाको मिमि २०७९।०५।०९ गिे बसेको बैठकिे यो काययववमि िजुयिा गरी िागू गरेको 
छ।  
१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यो काययववमिको नाि “उद्यिसगँैं जनजीववका प्याड उत्पादनिा 
स्वयंसेववका काययक्रि सञ्चािन काययववमि, २०७९” रहेको छ। 

(२) यो काययववमि कानेपोखरी राजपत्रिा प्रकाशन भए पश्चाि ्गाउँपामिका के्षत्रभर िागू हनुेछ। 

२. पररभाषा र व्याख्यािः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययववमििा,- 
(क) “काययपामिका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङको गाउँ काययपामिकािाई सम्झनपुछय। 

(ख) “कायायिय” भन्नािे कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको कायायियिाई सम्झनपुछय। 
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(ग) “काययववमि” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको उद्यिसँगै जनजीववका प्याड उत्पादनिा 
स्वयंसेववका काययक्रि सञ्चािन काययववमि, २०७९ िाई सम्झनपुछय। 

(घ) “काययसञ्चािन मनदेजशका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको काययसञ्चािन मनदेजशका, २०७८ 
िाई सम्झनपुछय। 

(ङ) “गाउँपामिका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङिाई सम्झनपुछय। 

(च) “िाभग्राही िवहिा” भन्नािे यो काययववमिको दर्ा ८ िा व्यवस्था भए बिोजजि स्यामनटरी प्याड 
प्राप्त गने पररवार सिूहका िाभग्राही िवहिािाई सम्झनपुछय। 

(छ) “वडा” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको कुनैपमन वडािाई सम्झनपुछय। 

(ज) “स्वयंसेववका” भन्नािे गाउँपामिका के्षत्रमभत्रका िवहिा स्वास््य स्वयंसेववकािाई सम्झनपुछय। 

(झ) “स्वयंसेववकाको सिूह” भन्नािे गाउँपामिका के्षत्रमभत्रका सबै वडािा वक्रयाशीि िवहिा स्वास््य 
स्वयंसेववकाहरु आवद्ध सिूहिाई सम्झनपुछय। 

(ञ) “सभा” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङको गाउँ सभािाई सम्झनपुछय। 

(ट) “स्यामनटरी प्याड” िवहनावारीको सियिा परम्परागिरुपिा प्रयोगिा ल्याइएको कपडािाई 
ववस्थापन गने उद्देश्यिे सिुी र आवश्यकिा अनसुार पोिार जलिस फे्रमबक िगायिका कपडाको संयोजन 
मििाएर पनुयप्रयोगिा ल्याउन सवकन ेगरी स्थानीयस्िरिै उत्पादन हनुे प्याडिाई सम्झनपुछय। 

३. स्थानीयस्िरिा स्यामनटरी प्याड उत्पादन िामिि सञ्चािन गररनिेः (१) कायायियिे स्वीकृि 
बजेटमभत्रबाट स्वयंसेववकाको सिूहमभत्र आवद्ध इच्छुक स्वयंसेववकाहरुिाई स्यामनटरी प्याड उत्पादनिा 
क्रिशिः उद्यिशीि बनाउँदै िैजान ेसोचका साथ ववगििा यस्िै प्रकृमिका िामिि ददँदैं आएका प्रजशक्षक 
िार्य ि ्िामिि काययक्रि सञ्चािन गनुय पनेछ। 

(२) कायायियिे उपदर्ा (१) बिोजजिको िामिि सञ्चािन िथा व्यवस्थापनका िामग आवश्यक पने 
िामिि सािाग्री र कच्चा पदाथय सिेि स्वीकृि बजेटमभतै्रबाट व्योहोने व्यवस्था मििाउन ुपनेछ। 

(३) कायायियिे िामिििा प्रयोग हनुे िामिि सािाग्री र कच्चा पदाथयको खररद एवि ् िामििसँग 
सम्बजधिि पररयोजना प्रस्िाविा उजल्िजखि सम्पूणय खचय काययसञ्चािन मनदेजशकािा व्यवस्था भएको 
खचयको सीिामभत्र रही गनुय पनेछ। 

४. िामिि सािाग्री अनदुान स्वरुप उपिब्ि गराइनिेः (१) दर्ा (३) बिोजजि सञ्चािन हनुे 
िामििका सहभागी स्वयंसेववकाहरुिे प्रयोग गने गरी िामिि सञ्चािनका िामग खररद गरी िामिििा 
प्रयोग सिेि भएका सािाग्री िथा औजार उपकरणहरु िामििको सिापन पश्चाि ् कायायियिे 
स्वयंसेववकाको सिूहिाई अनदुान स्वरुप उपिब्ि गराउनेछ। 

(२) कायायियिे स्वीकृि बजेटमभत्रबाट स्यामनटरी प्याड उत्पादनका िामग आवश्यक पने कच्चा पदाथय 
खररद गरी उपदर्ा (१) बिोजजिका स्वयंसेववकाहरुको सिूह वा इच्छुक स्वयंसेववका सिेििाई 
उपिब्ि गराउन सक्नेछ। 

५. िामििप्राप्त स्वयंसेववकाहरुिे स्यामनटरी प्याड उत्पादन गनुयपनेिः दर्ा ३ बिोजजिको िामिि 
कुशििापूवयक मिई दर्ा ४ बिोजजि औजार उपकरण सिेि अनदुान स्वरुप बझुी मिने स्वयंसेववकािे 
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िामिििा मसकाइए बिोजजिको कच्चा पदाथय िथा सािाग्री प्रयोग गरी स्याण्डडय साइजका स्यामनटरी 
प्याडहरु उत्पादन गनुय पनेछ। 

६. स्यामनटरी प्याडको िूल्य मनिायरण गरी खररद गररनिेः नेपाि सरकार (िजधत्रपररषद्) बाट 
स्वीकृि सेमनटरी प्याड (वविरण िथा व्यवस्थापन) काययववमि, २०७६ को दर्ा १४ बिोजजिको स्थानीय 
िहस्िरीय सेमनटरी प्याड वविरण िथा व्यवस्थापन समिमििा बढीिा िीनजना स्वयंसेववकाहरुको सिेि 
प्रमिमनमित्व गराई सो समिमिको मसर्ाररसिा यस काययववमि बिोजजि उत्पादन हनुे स्यामनटरी प्याडको 
प्रमि इकाई िूल्य मनिायरण काययपामिकािे गनेछ। 

७. स्यामनटरी प्याड खररद वापिको रकि स्वयंसेववकाको कोष खािािा मनकासा गररनिेः (१) 
दर्ा ६ बिोजजि मनिायरण हनुे िूल्यिा कायायियिे स्वयंसेववकाको सिूहसँग स्यामनटरी प्याड खररद गरी 
उक्त सिूह िार्य ि ्नै त्यस्िा स्यामनटरी प्याड िाभग्राही िवहिाहरुिाई वविरण गनय आवश्यक व्यवस्था 
मििाउन ुपनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) िा व्यवस्था भए बिोजजि मनिायरण गररने िूल्यिा खररद गररने स्यामनटरी प्याड 
वापिको रकि स्वयंसेववकाको सिूहको बैंक खािािा सोझै जम्िा हनुे गरी कायायियिे खचय िेख्न ु
पनेछ। 

८. स्यामनटरी प्याड उपिब्ि गराइन ेिाभग्राही िवहिाहरुिः (१) नेपाि सरकार (िजधत्रपररषद्) 
बाट स्वीकृि गररब घरपररवार पवहचान िथा पररचयपत्र वविरण मनदेजशका, २०७५ बिोजजि गररब 
पररचयपत्र प्राप्त गाउँपामिका के्षत्रमभत्रका पररवारका िवहिाहरुिाई पवहिो प्राथमिकिािा राखी यस 
काययववमििे व्यवस्था गरेको स्यामनटरी प्याड मनिःशलु्करुपिा उपिब्ि गराइनेछ। 

(२) स्वीकृि बजेटको सीिामभत्र रही उपदर्ा (१) िा उजल्िजखि पररवार सिूहभधदा बाहेकका 
काययपामिकािे िोकेको पररवार सिूहका िवहिाहरुिाई सिेि मनिःशलु्क वा साझेदारीिा स्यामनटरी प्याड 
उपिब्ि गराउन सवकनछे। 

(३) उपदर्ा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापमन गाउँपामिका के्षत्रमभत्र गररब पररचयपत्र वविरणको 
कायय सम्पन्न नहञु्जिेसम्ि यस काययववमि बिोजजि मनिःशलु्क उपिब्ि गराइने स्यामनटरी प्याड पाउन े
िाभग्राही पररवारको छनोट काययपामिकािे गनेछ।  

९. िाभग्राही िवहिाहरुिाई स्वयंसेववका िार्य ि ् स्यामनटरी प्याड वविरण गररनिेः (१) यस 
काययववमि बिोजजि उत्पादन भई िाभग्राही िवहिाहरुिाई वविरण गररने स्यामनटरी प्याड िि/्िि ्वडाका 
स्वयंसेववका िार्य ि ्वविरण गररनेछ। 

(२) टोि/टोि वा घर/घरिा गई िाभग्राही िवहिाहरुिाई स्यामनटरी प्याड वविरण गनय पररचािन हनुे 
स्वयंसेववकािाई स्वीकृि बजेटको पररमिमभत्र रही काययपामिकाको मनणयय बिोजजि थप प्रोत्साहन सवुविा 
उपिब्ि गराउन सवकनछे।  

(३) यस काययववमििा व्यवस्था भए बिोजजिको स्यामनटरी प्याड उत्पादन, खररद, वविरण, प्रवद्धयन 
िगायिका यावि ्ववषयिाई व्यवजस्थि र पारदशी बनाउनका िामग राख्नपुने अमभिेख िथा प्रमिवेदनको 
ढाँचा कायायिय मनिायरण गनेछ। 



कानपेोखरी राजपत्र भाग २, 
खण्ड ५, संख्या 2, मिमि: २०७९।०5।२३ 

4 

(२) टोि/टोि वा घर/घरिा गई िाभग्राही िवहिाहरुिाई स्यामनटरी प्याड वविरण गनय पररचािन हनुे 
स्वयंसेववकािाई स्वीकृि बजेटको पररमिमभत्र रही काययपामिकाको मनणयय बिोजजि थप प्रोत्साहन उपिब्ि 
गराउन सवकनेछ।  

१०. स्वयंसेववकाको कोष खािाको आधिररक िथा अजधिि िेखापरीक्षण गनुयपनेिः स्वयंसेववकाको 
सिूहको नाििा बैंकिा रहेको कोष खािाको आधिररक िेखा परीक्षण कायायियको आधिररक िेखा 
परीक्षण उपशाखाबाट र अजधिि िेखापरीक्षण रजजष्टडय िेखापरीक्षकबाट गराउन ुपनेछ। 

११. प्रचमिि कानून बिोजजि हनुिेः यस काययववमििा िेजखए जमि ववषय यसै काययववमि बिोजजि 
िथा अधय ववषयको हकिा प्रचमिि कानून बिोजजि हनुछे। 

१२. वैकजल्पक व्यवस्था गरेर सिेि स्यामनटरी प्याड उत्पादन गनय सवकनिेः यस काययववमििा 
व्यवस्था भए बिोजजि स्वयंसेववकाको सिूह िार्य ि ्स्थानीयस्िरिैं स्यामनटरी प्याड उत्पादन िथा वविरण 
हनु नसकेिा काययपामिकािे वैकजल्पक व्यवस्था गरेर भएपमन स्यामनटरी प्याड उत्पादन गरी वविरण 
गनेसम्िको व्यवस्था मििाउन सक्नेछ। 

१३. बािा अड्काउ रु्काउन सक्निेः यस काययववमििा उजल्िजखि कुनै व्यवस्था कायायधवयन गने 
सम्बधििा कुनै दिवविा वा बािा/अड्चन आई परेिा दर्ा ६ िा व्यवस्था भएको समिमिको मसर्ाररसिा 
काययपामिकािे आवश्यक मनणयय गरी त्यस्िो दिवविा वा वािा अड्चन रु्काउन सक्नछे।  

आज्ञािे, 

सधिोष जघमिरे 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि 

कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङ। 
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