
 

 
 

  

  

  

  
 

स्थानीय राजपत्र  
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड 3) माकादमु, रामेछाप, माघ १० गते, २०७६ साि (संख्या १३ 

भाग २ 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

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

गोठ/भकारो सिुार काययक्रम सम्बन्िी काययववलि, 2076  
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प्रस्तावनााः 
खााँडादेवी गाउाँपालिकाको आलथयक ववकासमा कृवि क्षेत्रको अग्रशण भूलमका रहेको 
छ।माटोको उबयरािशि कायम गदे कृविक्षेत्रको ददगो ववकास गरी खाद्यान्नमा 
आत्मालनभयर हनु ेसंभावना प्रवि रहेको छ। बोट लबरुवािाई आवश्यक खाद्यतत्व 
प्रयाप्त मात्रामा पूलतय गनय प्राङ्गाररक/रासायलनक मिको आवश्यक पन ेभएकोिे 
रासायलनक मि समयमा उपिब्ि नहुाँदा बिेनी कृिकहरुिे समस्या व्यहोन ुय परेको 
छ।कृवि व्यवसायिाई ददगो र उत्पादनिीि बनाउन गणुस्तरीय प्रांगाररक बस्तकुो 
ववकल्प छैन।गाईबस्तकुो मिमतु्रमा पाइन ेखाद्यतत्विाई बचाउन र गणुस्तर 
बृवि गनय भकारो सिुार एक महत्वपूणय रहेको र भकारो सिुारबाट प्राङ्गाररक 
खेतीमा समेत महत्वपूणय योगदान ददनसक्न ेभएको यथातयतािाई समेत मध्यनजर 
गरी रसायलनक प्रभावबाट मानव स्वास््यमा पनय सक्न ेप्रभाविाई केही हदसम्म 
कमगरी पयायवरण संरक्षणमा समेत महत्वपूणय भूलमका खेल्न भएकोिे भकारो 
सिुार गरी मि व्यवशस्थत गनयको िालग भकारो सिुार काययक्रम संचािन 
काययलबलि खााँडादेवी गााँउपालिका लनमायण गररएको छ। 
 

पररच्छेद १ 
१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः 

क) यस काययलबलिको नाम "गोठ/भकारो सिुार काययक्रम सम्बन्िी 
काययलबलि, 2076 रहनेछ। 

ख) यो काययलबलि खााँडादेवी गाउाँपालिका गाउाँकाययपालिकाको बैठकिे 
स्वीकृत भएको लमलतबाट प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभािााः वविय वा प्रसङ्ग अको अथय निागमेा यस काययलबलिमााः 
क) "काययपालिका" भन्नािे खााँडादेवी गाउाँपालिकाको काययपालिकािाई 

सम्झन ुपदयछ। 
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ख) "सेवाकेन्र" भन्नािे खााँडादेवी गाउाँपालिकाको कृवि/पि ुसेवा िाखा 
सम्झन ुपदयछ। 

ग) "वडा" भन्नािे खााँडादेवी गाउाँपालिकाको वडािाई सम्झन ुपदयछ। 

घ) "िाखा" भन्नािे खााँडादेवी गाउाँपालिकाको पि ुसेवा िाखा सम्झन ु
पदयछ।  

ङ) "काययक्रम" भन्नािे गोठ/भकारो सिुार काययक्रमिाई सम्झन ुपदयछ। 

च) "सलमलत" भन्नािे गाउाँपालिकास्तरीय कृवि ववकास सलमलतिाई सम्झन ु
पदयछ।  

 

३. काययक्रम संचािनको उद्दशे्याः 
भकारो/गोठ सिुार काययक्रमको उद्देश्य देहाय बमोशजम रहनेछ्। 

क) गणुस्तरी गोठमेिको उत्पादन तथा प्रयोग मार्य त प्रांगाररक 
उत्पादनिाई जोड ददने 

ख) रासायलनक मिको प्रयोग कम गरी कृवि उत्पादन िागत घटाउने। 

ग) ददगो कृवि ववकास गरी खाद्य सरुक्षामा योगदान पयुायउने। 

घ) कम्पोष्ट मि तयार गरी वातावरण स्वस्थ राख्ने। 

 

पररच्छेद-२ 

४. अनदुान ददने आिारहरुाः 
क. गाई/भैसी कशम्तमा १ माउ हनुपनेछ  

ख. बाख्रा कशम्तमा १० माउ हनुपनेछ। 

ग. बंगरु कशम्तमा ५ माउ हनुपुनेछ। 

घ. तरकारी खेलत अलनवायय गरेको हनुपुनछे।  
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५. छनौट सलमलताः खााँडादेवी गाउाँपालिकामा गठन गररएको कृवि ववकास 
सलमलत वा आलथयक ववकास सलमलत िारा छौनोट कायय सम्पन्न गररन्छ। 

६. छनौट सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकाराः छनौट सलमलतको काम, 
कतयव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनेुछाः 
क) प्रकाशित सचुना अनसुार प्राप्त लनवेदनका आिारमा िाभग्राहीको 

प्राथलमकीकरण गने,  

ख) िाभग्राहीको छनौट गन े

ग) काययक्रम सम्झौता गरी कायायन्वयनकको चरण िैजाने 

 
पररच्छेद ३ 

काययक्रम संचािन प्रकृया 
७. संचािन ववलिाः 

१) आवेदन पेि गनयको लनशम्त सावयजलनक सचूना अनसुचूी १ अनसुार 
प्रकािन गररनेछ। 

२) स्थितग अनगुमन तथा सम्बशन्ित प्राववलिकिे पेि गरेको प्रलतवेदनको 
आिारमा छनौट सलमलतिे काययक्रम छनौट गनेछ। 

३) छनौट भएका कृिक, र्मय र सहकारी संग सम्झौता गरी कायायन्वयन 
गररनेछ। 

४. काययक्रम संचािन गररने वडाहरुाः खााँडादेवी गाउाँपालिकाका 
सबै वडाहरुमा यो काययक्रम संचािन गररनेछ। 

५. काययक्रम संचािन गररने वडा तथा समूह छनौटाः गाउाँपालिकाको 
वावियक स्वीकृत काययक्रम र गाउाँपालिकािे गरेको सूचना अनसुार 
कृिक, कृिक समूहिे गरेको प्रस्तावको आिारमा कृवि ववकास 
सलमलतिे छनौट गनेछ। 
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६. न्यूनतम मापदण्ड परुा हुनपुनेछाः भकारो सिुार गदाय पिकुा िालग 
गहुाँत नचवुहने गरी पक्का गररन ु पने, गहुाँत संकिन ट्ांकीको 
व्यवस्था हनुपुन े र भकारो मिखाद फयााँक्न े खाडििाई 
घामपानीबाट जोगाउनका िालग छानाको ब्यबस्था गरेको र 
प्राववलिकिे तोके अनसुारको मापदण्ड परुा गरेको हनुपुनेछ। 

७. अनदुान रकमको व्यवस्थााः सलमलतबाट छनौट भएका कृिक 
,कृिक समूहिाई मूल्यांकन गरी प्रलत भकारो सिुारका िालग 
50% सम्म वा बविमा २०,०००/- अनदुान रकम अथवा सो 
बराबरको सामाग्री उपिब्ि गराइने छ। 

८. अनदुान रकम प्रवाहको व्यवस्थााः भकारो सिुार कायय सम्पन्न 
भएपलछ सम्बशन्ित वडाको लसर्ाररि, लनमायण गररएको भकारो 
स्वयं बसेको र्ोटो तथा ववि भरपाई पेि भएपलछ मात्र कृिकिाई 
खााँडादेवी गाउाँपालिकािे अनदुान उपिब्ि गराउनेछ।भकारो 
सिुार काययक्रमको िालग गाउाँपालिका काययियबाट 50% र 
कृिक 50% बराबरको रकम जनश्रमदान गनुयपनेछ। 

९. कावायहीको व्यवस्थााः प्रस्ताव स्वीकृत भएका यवुा कृिकहरुिे 
शस्कम र सम्झौता अनसुार काययक्रम सम्पन्न नगरी प्राप्त 
अनदुानिाई दरुुपयोग गरेको पाईएमा प्रचलित ऐन, लनयम तथा 
काननु वमोशजम कारवाही गरी सरकारी रकम असिु उपर 
गररनेछ।  
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पररच्छेद ४ 

अनगुमन तथा मलु्याङ्कन  

१०. काययक्रम अनगुमनको व्यवस्थााः संचालित काययक्रमको अनगुमन, 
मूल्याङ्गन गाउाँपालिका, वडा काययिय, कृवि ववकास िाखा, पिु 
ववकास िाखािे गनयसक्नेछ। 

११. लनदेिन ददन सक्नेाः काययक्रम सम्बन्िमा खााँडादेवी गाउाँपालिकािे 
आवश्यकता अनसुार लनदेिन ददन सक्नेछ। 

१२. बािा अड्काउ रु्काउनेाः यस काययववलिमा कुन े अस्पष्टता एव ं
दवुविा उत्पन्न भएमा गाउाँ काययपालिकािे बािा अड्काउ रु्काउन 
सक्नेछ। 

१३. थपघट र हेररे्र गनय सक्नेाः 
• यो काययववलि कायायन्वनिाई थप व्यवशस्थत र प्रभावकारी बनाउन 

गाउाँ काययपालिकािे आवश्यकता अनसुार यस काययववलिमा 
थपघट, हेररे्र वा संिोिन गनयसक्नेछ। 

• यस काययववलिको कायायन्वनमा कुन ै बािा अवरोि र अस्पष्टता 
आएमा त्यस्तो बािा अवरोि रु्काउने प्रयोजनका िालग 
गाउाँपालिकािे आवश्यकता अनसुार व्यख्या गनय  सक्नेछ। 
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अनसूुची-१ 

काययक्रम सञ्चािनको िालग प्रस्ताब आब्हान सम्बन्िी सचुना  

प्रथम पटक प्रकाशित सचुना लमलताः .............. 
खााँडादेवी गाउाँपालिका पिपुन्छी सेवा िाखा आ.व .............. को वावियक शस्वकृत 
काययक्रम अनसुार वकसानहरुको िालग ५० प्रलतित साझेदारी अनदुानमा तपिीिका 
काययक्रमहरु सन्चािन हनु ेभएकोिे यो सचुना प्रथम पटक प्रकािन भएको लमलतिे 
१५ ददन लभत्र रीतपवुयक आवेदन ददनहुनु यो सचुना प्रकाशित गररएको छ। 

अनदुान ददने आिारहरुाः 
क. गाई/भैसी कशम्तमा १ माउ हनुपनेछ  

ख. बाख्रा कशम्तमा १० माउ हनुपनेछ। 

ग. बंगरु कशम्तमा ५ माउ हनुपुनेछ। 

घ. तरकारी खेलत अलनवायय गरेको हनुपुनछे।  

लस.न सन्चािन गररने काययक्रमहरु िाखाको 
अनदुान 
रकम  

कृिकको 
अनदुान न्यनुतम 
रकम रु. 

जम्मा 
िगालन 
रु. 

१. थिो/गोठ/भकारो सिुार गाईमा     

२. थिो/गोठ/भकारो सिुार गाईमा 
बंगरुमा 

    

३. थिो/गोठ/भकारो सिुार गाईमा 
बाख्रामा 

     

आवश्यक कागजातहरुाः 
१. अनसुचुी २ अनसुारको आवेदन र्ाराम 

२. अनसुचुी ३ अनसुारको संशक्षप्त कायययोजना 
३. नेपािी नागररकता र वडाको शिर्ाररस 
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४. जग्गािनी प्रमाण पजुाय वा लिज- भाडा, ठेक्का, अलियामा भए कशम्तमा 
५ विे सम्झौतापत्र। 

५. अन्य प्रमाशणत पत्रहरु (तालिम) को प्रलतलिवपहरु  

                                     ........................ 
                          प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 
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अनसुचुी-२  

र्ामयथिो गोठ भकारो सिुार काययक्रम आलथयक विय ......... 
 

                                 लमलताः 
श्रीमान िाखा प्रमखु ज्य ु

पिपुन्छी ववकास िाखा 
माकादमु, रामछेाप 

  

ववियाः र्ामय सिुार काययक्रम उपिब्ि गराई पाउाँ भन्न ेबारे। 

महोदय, 

    उपरोि ववियमा यस िाखाको लमलत ......................... गत े
प्रकाशित सचुना अनसुार (गाई भैसी बाख्रा बंगरु को र्ामय सिुार गन े
काययमा सहयोग पगु्न ेआिा राखी आवश्यक कागजात संग्िन गरी अनदुान 
रकम उपिब्ि गराई ददन ुहनु अनरुोि गदै यो लनवेदन पेि गदयछु। साथै 
मैिे अनदुान सहयोग रकम प्राप्त गरेमा कायायियको लनयम अनसुार कायय 
गनेछु। 

तपिीिाः 
१. अनसुचुी २ अनसुारको आवेदन र्ाराम। 

२. अनसुचुी ३ अनसुारको संशक्षप्त कायययोजना  

३. नेपािी नागररकता र वडाको शिर्ाररस 

४. जाग्गािनी प्रमाण पत्र 

५. अन्य प्रमाशणत प्रमाणपत्रहरु (तालिम) को प्रलतलिवपहरु  

                              लनवेदनको नामाः 
                                      दस्तखत र छापाः  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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  मूल्य रू.१०।- 

अनसुचुी- ३ 

र्ामय/थिो/गोठ/भकारो सिुार काययक्रम आलथयक विय............ 
व्यवसायीक र्ामय/कृिकको नामाः       

ठेगानााः             वडा नाः                     गाउाँ/टोि 
पिपुािन गरेको स्थानाः                                       सम्पकय  नाः 

        व्यवसायीक र्ामयकृिकिे संचािन गररने कायय प्रस्ताववत योजना 
वववरणाः 
क्र.स  संचािन गररने 

वक्रयाकिाप 

अपेशक्षत अनदुान 
सहयोग रु. 

लनशज िगालन 
रु. 

जम्मा िगानी 
रु. 

१.     

२.     

ववस्ततृ वववरणहरुाः 
काययक्रम अनसुार मैिे (गाईभैसी बाख्रा बंगुर कुखुरा ववगत........ वियमवहना 
देशख लनरन्तर पाल्दै आईरहेको छु........ जातको माउ.......... वटा, घासाँ.......... 
जातको कठ्ठामा जगाउनकुा साथै.......कठ्ठामा तरकारी खेलत समेत गरररहेको 
छु। हाि पररवारमा......... परुुि र .........मवहिा रहेको छौ।  

  

लनवेदकाः 
      लनवेदकको र्ामयको नामाः 
      दस्तखताः 
        छापाः 
        लमलताः 
 
sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldltM @)&^.)(.@^ 

 k|df0fLs/0f ldltM @)&^.!).!)          

                           cf1fn],  

                                                        dxfk|;fb b+ufn                               
              k|d'v k|zf;sLo clws[t 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
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ा




