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छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापि निरे्दशिका २०७५ 

प्रस्ताविा  

बबई गाउँपानिका  क्षेरनिरमा छाडा चौपायाहरुबाट कृषकहरुिे िगाएका 
अन्नवािी वषेिी िष्ट िै रहि,े यातायात अवरुद्ध िै र्दरु्घटिा वढी रहिकुा 
साथै बजार क्षेरमा र्दगुघन्त्ध फैनिई वातावरण समेत प्रर्दषुषत हिु गई 
जिस्वास््य मै असर पिघ गएकािे छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा 
व्यवस्थापि गिघ आवश्यक िएकोिे स्थािीय सरकार संचािि ऐि२०७४ 
को र्दफा १०२ कोउपर्दफा (२) वमोशजम aaO{  ufpFkflnsfsf] 

ufp+;efn] ldlt @)&%.!!.)! df :jLs[t u/L यो निरे्दशिकाबिाई िाग ु
गरेको छ । 

  



पररच्छेर्दः– १ 

प्रारम्ि 

१) संशक्षप्त िाम र प्रारम्ि ःः 

(१) यो निरे्दशिकाको िाम “छाडाचौपा यानियन्त्रण तथा व्यवस्थापि 
निरे्दशिका २०७५” रहेकोछ। 

(२) यो निरे्दशिका kf/Lt ePsf] नमनत रे्दखी िागहुिुेछ । 

२) पररिाषा ःः 

(१) षवषय वा प्रसंगिे अको अथघ ििागेमा यस निरे्दशिकामा, 

(क) “ऐि” िन्नािे स्थािीय सरका र संचािि ऐि २०७४ िाई संझि ु
पर्दघछ । 

(ख) “गाउँपानिका” िन्नािेबबई गाउँपानिका िाई संझिपुर्दघछ । 

र्द) “आवश्यक कायघषवनध” िन्नािे चौपाया पािि तथा व्यवस्थापि 
सनमनतिाई चाषहिे आवश्यक कायघषवनध िन्ने जिाउिे छ । 

पररच्छेर्द–२ 

छाडा चौपाया नियन्त्रण अिगुमि तथा समन्त्वय सनमनत 

३) छाडा चौपाया नियन्त्रण अिगुमि तथा समन्त्वय सनमनत रे्दहाय 
बमोशजमको ११ सर्दस्यीय सनमनत रहिेछ । 

१)  गाउँपालिका   उपाध्यक्ष – संयोजक 



२) कायघपानिकािे तोकेका कायघपानिकाका सर्दस्यहरु ४ जिा –सर्दस्य 

३) बबई गाउँपानिका  कृषष र वि िाखाका अनधकृत वा जेष्ठ 
कमघचारीगरर २ जिा – सर्दस्य 

४)  गाउँपालिका अध्यक्षिे तोकेका चौपाया पािि तथा चरि क्षेरका वि 
उपिोक्तासनमनत र अन्त्य क्षेरवाट गरर ३ जिा (कशम्तमा १ जिा 
मषहिा सषहत)– सर्दस्य 

५) बबई गाउँपानिकाका पिपंुक्षी िाखा प्रमखु –सर्दस्य सशचव 

 यस सनमनतिे आवश्यकता अि ु सार  गाउँपानिकाका पर्दानधकारी 
तथाकमघचारी र अन्त्य संर् संस्थािाई आमशन्त्रत गिघ सक्िेछ । 

पररच्छेर्द–३ 

छाडा चौपाया नियन्त्रण अिगुमि तथा समन्त्वय सनमनतकाकाम कतघव्य र 
अनधकार 

४) छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापिका िानग छाडा चौपाया 
नियन्त्रण अिगुमि तथा समन्त्वय सनमनतको काम कतघव्य र अनधकार 

१) समन्त्वय सनमनतिे षविेष गरर िीनतगत कायघ गिेछ । जस अन्त्तरगत 
पािि क्षेर निधाघरण, आवश्यक परेको मापर्दण्ड, साझेर्दारी खोजी 
रसहकायघ, व्यवस्थापिका िानग आवश्यक अध्ययि र ियां षवनधको 
खोजी र निरे्दििात्मक कायघहरु निम्ि अिसुार रहिे छि । 

क) छाडाचौपाया नियन्त्रण अिगुमि तथा समन्त्वय सनमनतिे  गाउँ 
क्षेरनिर छोनडएका छाडा चौपायाहरुिाई  गाउँपानिका क्षेरनिर वा 



सम्वद्ध गाउँपानिकाहरु सँग सहकायघ गरर पािि तथा चरि क्षेर ििी 
चौहर्दर्दी खोिी निशित क्षेर निधाघरण गिघ सक्िेछ । 

ख) छाडा चौपाया नियन्त्रण अिगुमि तथा समन्त्वय सनमनतिे 
गाउँपानिकाका क्षेर निर पािेका र्रपािवुा र छाडा चौपायाहरुको 
त्याङ्क (िगत) संकिि गरी अध्यावनधक गिघ वडा सनमनतहरुिाई 
आवश्यक निरे्दिि जारी गिघ सक्िेछ । 

ग) चौपायाहरुको त्याङ्क (िगत) संकिि गरर र्रपािवुा जिावरको र्दताघ 
र पषहचािका िानग ट्याग (निशित पषहचाि शचन्त्ह) िगाउिेकायघको 
व्यवस्थापि गिे गराउिे छ । 

ङ) छाडा चौपाया नियन्त्रण अिगुमि तथा समन्त्वय सनमनतिे समय–
समयमा छाडा पिपुािि तथा व्यवस्थापि सनमनतिाई दर्दएको 
निरे्दििको पाििा गिुघ छाडा पिपुािि तथा व्यवस्थापि सनमनतको 
कतघव्य हिुेछ । 

च) छाडा चौपाया नियन्त्रण अिगुमि तथा समन्त्वय सनमनतिे छाडा 
पिचुौपाया पाििका िानग िाग्िे िागत, पूवाघधार िगायतका 
आवश्यकताहरु निशित गरर मापर्दण्ड विाई तोके अिसुार       
हिुेछ ।साथै साझेर्दारीका िानग सोही मापर्दण्ड अिसुार हिुेछ । 

पररच्छेर्द–४ 

बैठक सम्वन्त्धी व्यवस्था 

५. छाडा चौपाया नियन्त्रण अिगुमि तथा समन्त्वय सनमनतको वैठक 
रे्दहायबमोशजम हिुेछ । 



क) छाडा चौपाया नियन्त्रण अिगुमि तथा समन्त्वय सनमनतको 
वैठकआवश्यकता अिसुार संयोजकको निरे्दििमा सर्दस्य 
सशचविेवोिाउि ुपिेछ । 

ख) वैठकको अध्यक्षता संयोजकिे र संयोजकको अिपुशस्थनतमा सनमनतका 
जेष्ठ सर्दस्यिे गिेछ । 

ग) वैठकको गणपरुक संख्या ५१ प्रनतित हिुेछ । गणपरुक संख्या 
िपगुेमा र्दोस्रो पटक वोिाइएको वैठकको गणपरुक संख्या २५ 
प्रनतित मानििेछ । 

र्) वैठकमा बहमुतका आधारबाट निणघय पाररत गररिेछ । मत वरावर 
िएमा अध्यक्षता गिेको मत निणाघयक मानििेछ । 

ङ) वैठकबाट पाररत निणघयहरुको अनििेशखकरण सर्दस्य सशचविे गरर 
संयोजकबाट प्रमाशणत गराई राख्न ुपिेछ । 

पररच्छेर्द–५ 

वडा सनमनतको काम कतघव्य र अनधकार 

६. वडा सनमनतको काम कतघव्य र अनधकार रे्दहाय बमोशजम         
हिुेछ ।सम्वशन्त्धत पिधुिीिे पि ु चौपायाहरुको पािि पोषण तथा 
व्यवस्थापि गिे शजम्मा  गाउँ निरका सम्वशन्त्धत पिचुौपाया धिीको 
हिुेछ ।  

क) प्रत्येक वडा सनमनतिे आ आफ्िो वडामा छाडा पिचुौपाया छोड्ि 
नियन्त्रण गिे र छोडेको चौपायाहरुको व्यवस्थापि गिुघ मूख्य 
शजम्मेवारी हिुेछ । 



ख) छाडा पि ु चौपायाको व्यवस्थापिका िानग प्रत्येक वडा सनमनतिे 
आआफिो वडामा गौिािा निमाघणका िानग सावघजिीक, सरकारीवि, 

प्रनत जनमि, सामरु्दाषयक वि, खोिा िर्दी षकिार तषटय क्षेर आदर्दको 
खोजषवि गरर व्यवस्थापि गिुघ पिेछ । सो व्यवस्थापि कायघका 
िानग स्थािीय सामरु्दाषयक संस्था, क्िव, सहकारी, धानमघक संस्थाहरु, 

सामरु्दाषयक वि िगायतका संस्थाहरुिाई शजम्मेवार विाउि ुपिेछ । 

र्) समय–समयमा यस निरे्दशिका बमोशजम गदठत छाडा चौपाया नियन्त्रण 
अिगुमि तथा समन्त्वय सनमनतिे दर्दएको निरे्दििको पररपाििा 
गिुघवडा सनमनतको कतघव्य हिुेछ । 

ङ) वडा सनमनतिे आ–आफ्िो वडामा रहेका र्रमा पानिएका 
चौपायाहरुको यथाथघ िगत अध्यावनधक, जन्त्म मतु्य ुर्दताघ, खररर्द षवक्री 
त्यांक सषहत अनििेशखकरण गिुघपिेछ । 

च) आफ्िो वडा क्षेरमा चौपायाहरुको यथाथघ िगत संकिि स्वयमं 
वडासनमनतिे आवश्यक व्यवस्था नमिाई गिुघ पिेछ । 

छ) अध्यावनधक िैसकेका चौपायाहरु एकवडाबाट अको वडा वा अन्त्यर 
षवक्री षवतरण वा स्थािान्त्तरण गर्दाघ अनिवायघ रुपमा वडा सनमनतबाट 
नसफाररस गराएर मारै गिुघपिेछ । 

ज) वडा सनमनतिे नसफाररस गर्दाघ न्त्यिुतम नसफाररस र्दस्तरु निधाघरण गिघ 
सक्िेछ । न्त्यूितम नसफाररस र्दस्तरु निधाघरण गर्दाघ सवै वडाहरुमा 
एक रुपता हिुपुिेछ । यसरी संकनित रकम  गाउँपानिकाको 
राजश्वखातामा जम्मा गिुघ पिेछ । 



झ) चौपाया एक वडाबाट अको वडा वा ठाउँमा षवक्री षवतरण वा 
स्थािान्त्तरण गिुघ पिे िएमा वा चौपायाको मतृ्य ु िएमा सम्वशन्त्धत 
चौपाया धिीिे वडा कायाघियबाट नसफाररस तथा िगत कट्टी गराउि ु
पिेछ । 

ञ) एक वडा बाट अको वडा वा अन्त्यर चौपाया स्थािान्त्तरण िएको 
अनििेखमा जिाई वडा सनमनतिे नसफाररस गिुघ पिेछ । साथै 
अन्त्यवडा वा ठाउँबाट वडामा स्थािान्त्तरण िै आएका चौपायाहरुको 
िगत अध्यावनधक गरर राख्न ुपिेछ । 

ट) वडा सनमनतिे आवश्यक ठािेमा छाडा पिपुािि तथा व्यवस्थापि 
सनमनतको गठि गरर छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा पाििको व्यवस्था 
नमिाउि सक्िेछ । 

पररच्छेर्द–६ 

छाडा चौपायाको समरु्दाय स्तरमा व्यवस्थापि 

७) छाडा चौपायाहरुको समरु्दाय स्तरमा व्यवस्थापि गिघका िानग 
निम्िअिसुार गररिेछ । 

क)  गाउँपानिका क्षेर निरका छाडा चौपायाहरुिाई नियन्त्रणमा निई 
िीशज साझेर्दारीमा व्यवस्थापि गिघका िानग अिगुमि तथा समन्त्वय 
सनमनतिे आवश्यक सचुिा र साझेर्दारीको मापर्दण्ड विाई स्थािीय 
सामरु्दाषयक वि, धानमघक संस्था, सहकारी, सामरु्दाषयक संस्था, निजी 
संस्था वा गैर सरकारी संस्थासंग साझेर्दारी गिेछ । 



ख) मानथको ७ (क) अिसुार हिुे अवस्था सजृिा ििएको हकमा  
गाउँपानिका आफैिे पूणघ व्यवस्थापि गिुघ परेको हकमा वडा 
सनमनतहरुिे वडामा रहेका सरकारी पनतघ जग्गा, सरकारी वि, उपयोग 
गिघ नमल्िे सामरु्दाषयक वि िगायतका क्षेर पषहचाि गरर स्थाि तय 
गिे र स्थािीय स्तरमा एक छाडा पिपुािि तथा व्यवस्थापि सनमनत 
गठि गरर आवश्यक िाग्िे खचघ मिु सनमनतवाट शस्वकृनत निई 
व्यवस्थापि गिेछ । 

पररच्छेर्द–७ 

छाडा चौपाया पािि तथा व्यवस्थापि सनमनतका कायघहरु 

८) छाडा चौपायाहरुको व्यवस्थापि सनमनतिे निम्ि कायघहरु गिेछ । 

क)  गाउँ क्षेरनिर बेवाररसे रुपमा छोनडएका चौपायाहरुिाई नियन्त्रणमा 
निईएषककृत तथा ढुवािी माफघ त र्दफा ४ (क) वा र्दफा ७ (ख) 
बमोशजम पािि क्षेर िनि छुट्याएको क्षेरमा आवश्यक पिे र्र, टहरा 
गौिािा, पािी र रे्रवारको आवश्यक व्यवस्था गिेछ । 

ख) र्दफा ४(क) बमोशजम चरि क्षेर िनि छुट्याएको क्षेरमा तारवार, 

रे्रवार गरी पि ुआहारका िानग चाषहिे आवश्यक र्ाँस, डािे र्ाँस, 

रुख षवरुवाहरु िगाई उपिोगको व्यवस्था नमिाउिेछ । 

ग) चरि क्षेरमा चरि ििएको, िपगु हिुे अवस्था र चरि िहिुे मौसमका 
िानग सखु्खा तथा हररयो र्ाँस पराि खररर्द गिुघ पिे िएमा सो 
पाििfगिे संस्था व्यशक्तिे आवश्यक व्यवस्था नमिाउिेछ । 



र्) छाडा चौपाया पािि तथा व्यवस्थापिका िानग चाषहि े आवश्यक 
जििशक्त पािि गिे संस्था वा व्यशक्तिे र्दईु पक्षीय सम्झौता वमोशजम 
व्यवस्था नमिाउिेछ । यदर्द ७ (ख) अिसुार  गाउँपानिकािे आफै 
व्यवस्था गिुघ पिेिएमा चाषहिे जििशक्त संख्या करारमा राख्न ेव्यवस्था 
अिगुमि तथा समन्त्वय सनमनतको शस्वकृनतमा गिे र सोको सषुवधा 
समन्त्वय सनमनतिेतोके वमोशजम हिुेछ । 

ङ)  गाउँपानिका आफैिे व्यवस्थापि गिुघ पिे अवस्थामा वडा सनमनतवाट 
तोकी शजम्मेवारी पाएको सर्दस्यिे सो छाडा पि ुचौपायाहरुको रेखरे्दख 
रपािि गिे जििशक्तिाई पररचािि गिुघ पिेछ । 

च)  गाउँपानिका आफै व्यवस्थापि गिुघ पिे अवस्थामा  गाउँपानिकामा 
जििशक्त उपिव्ध िएको अवस्थामा सोही स्तरको उपिव्ध 
जििशक्तिाई पनि उपयोग गिघ सक्िेछ । 

छ) पािि क्षेरमा पानिएका चौपायाहरु तथा चौपायाहरुबाट उत्पादर्दत 
शचजवस्त ु षवक्री षवतरण उक्त पिचुौपाया पािि गिे संस्था/व्यशक्तिे 
गिेछ । 

ज) छाडा पि ु चौपायाको व्यवस्थापि गिघ आवश्यक पिे गौिािा 
निमाघणका िानग सावघजिीक, सरकारी वि, प्रनत जमीि, सामरु्दाषयक वि, 

खोिा िर्दी षकिार तषटय क्षेर आदर्द खोजी व्यवस्थापि गिे सो हिु 
िसकेमा जनमि िाडामा निई समेत व्यवस्थापि गिुघ पिेछ । 

 

 



पररच्छेर्द–८ 

व्यवस्थापिका िानग आनथघक व्यवस्था 

९) पि ु चौपाया व्यवस्थापिका िानग आनथघक व्यवस्था र पररचािि 
निम्िअिसुार हिुेछ । 

क) स्थािीय संस्था/व्यशक्तसंग साझेर्दारी गरर व्यवस्थापि हिुे हकमा 
सम्झौता वमोशजम हिुेछ । 

ख)  गाउँपानिकािे आफ्िै व्यवस्थामा पिपुािि गरर व्यवस्थापि गिुघ पिे 
अवस्थामा छाडा पिचुौपाया व्यवस्थापिका िानग  गाउँपानिकावाट 
रकम षवनियोजीत िए वमोशजम तथा कायघपानिकािे व्यवस्थापि गरे 
अिसुार हिुेछ । 

ग)  गाउँपानिकािे आफ्िै व्यवस्थामा पिपुािि गरर व्यवस्थापि गिुघ पिे 
अवस्थामा छाडा पिचुौपाया पािि गरेको वडा कायाघियमा वडाको 
खातामा निकासा दर्दई सो वडा सनमनतिे संचािि गिेछ । 

पररच्छेर्द–९ 

र्दण्ड जररवािा 

१०. र्दण्ड जररवािा 

क) अिनधकृत रुपमा कसैिे पनि पिचुौपाया छोडी वा िापरवाही गरी 
खेतीपाती वा अन्त्य वानििािी हािी िोक्सािी गिघ गराउि पाइि े 
छैि ।हािी िोक्सािी गरी गराएको ठहर िएमा क्षनतको एषकि गरर 



सम्वशन्त्धत पिधुिीवाट वडा सनमनतिे क्षनतपूनतघ िराई र्दण्ड सजाय 
गिघ सक्िेछ । 

ख) चौपाया छोड्ि े कायघिाई नियन्त्रण गिघ पिधुिीहरुिाई आवश्यक 
कारवाही स्वरुप वडा सनमनतिे र्दण्डजररवािा तोक्िेछ । साथै पटक 
पटक कारवाही गर्दाघ पनि अटेर गरेमावा तोकेको जरीवािा िवझुाएमा  
गाउँपानिकावाट पाउिे सेवा सषुवधा उपिव्ध गराउि गाउँपानिका 
वाध्य हिुे छैि । 

ग) वेवाररसे प्रमाशणत िएका चौपायाहरुको व्यवस्थापिको शजम्मा निएको 
संस्था, व्यशक्त, समहु, सनमनत िगायतका संस्थाहरुिे व्यवशस्थत रुपमा 
पािि िगरी कुिै कारणिे छाडा छोनड वा िापरवाहीिे कसैको हािी 
िोक्सािी िएमा सम्वशन्त्धत शजम्मा नििे पक्षवाट असिु उपर  
गररिेछ । 

र्) यस गाउँपानिकासंग नसमामा जोडीएका वा अन्त्य क्षेरवाट कसैिे 
पिछुोडेमा सम्वशन्त्धत गाउँपानिकासंग समन्त्वय गरर सम्वशन्त्धत पि ु
धिीवाट असिु उपर गररिे छ । 

ङ)  गाउँपानिका क्षेरनिर कसैिे छाडा चौपाया छोडेको जािकारी वडा 
कायाघिय वा  गाउँपानिकािाई दर्दएमा सूचकिाई सूचिा बमोशजमको 
उठेको जररवािाको २५ प्रनतित रकम परुस्कार स्वरुप उपिव्ध 
गराईिेछ। 

च) यस निरे्दशिकामा उल्िेख िएकोमा यसै बमोशजम र अन्त्यमा प्रचनित 
ऐिकािूि बमोशजम हिुेछ । 

 



पररच्छेर्द–१० 

षवषवध 

११. निरे्दशिका संसोधि सम्वशन्त्ध व्यवस्था निरे्दशिका संिोधि गिुघ पिे 
आवश्यक िएमा छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापि समन्त्वय 
सनमनतिे निणघय गरर  गाउँ कायाघपानिका समक्ष पेि गरेमा 
गाउँकायाघपानिकाबाट आवश्यक संसोधि हिुेछ । 

१२. सरुक्षा व्यवस्था छाडा पिचुौपाया पािि तथा व्यवस्थापि गिे संस्था 
सनमनत व्यशक्तिे चौपाया पाििमा सरुक्षा व्यवस्थाको आवश्यकता 
महिसु गरेमा  गाउँपानिकािे चौपाया पािि क्षेर रहेको ठाउँको 
िशजकमा रहेको सरुक्षा निकायसँग समन्त्वय गरी आवश्यक सरुक्षा 
व्यवस्था नमिाउि अिरुोध गिेछ । 
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