
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चिचिला गााँउपाचलका 

 

चिचिला राजपत्र 

 

खण्डः ३                                                   संख्यः                       प्रकयशित शिशतः २०७६।१०।०२ 

 

भाग - २ 

 

भकयरो सधुयर कय य्क्रि सन्चयलन कय य्शिशध, २०७६ 



चिचिला गाउाँपाचलका 

भकारो सधुर कार्यक्रम सिंालन कार्यचिचध, २०७६ 

कार्यपाचलका बैठकबाट सिीकृत चमचतिः २०७६।१०।०२ 

 

प्रस्तािनािः  शचशचलय गयउँपयशलकय अशधकयंि भ-ूभयग चरेु क्षेत्र भएको भौगोशलक रुपिय सगुि दशेखएतय पशन ियली उत्पयदन क्षेत्रिय कि 

दशेखएको स्थयशन् तह हो । गयउँपयशलकयको आशथयक शिकयसिय कृशिक्षेत्रको अग्रणी  भशुिकय रहकेो छ । ियटोको उियरयिक्ती कय्ि गद ै

कृशिक्षेत्रको शदगो शिकयस गरी खयघ््न्निय आत्िशनभयर हुने संभयिनय प्रिल रहकेो छ । िोट शिरुियलयई  आिश््क खयघ््तत्ि प्र्यप्त  

ियत्रयिय पशुतय गनय प्रयङगररक/रयसशनक िलको आिश््क पने भएकोिय रयस्शनक िल सि्िय उपलव्ध नहुदँय ििनेी कृिकहरुले सिस््य 

व््होनुय पने भएकोले भकयरो सुधयर कय्यक्रि संचयलन गरी प्रयंगररक िलको गुणस्तर शिकयस गनय अशत आिश््क भएको छ । शदगोरुपिय 

ियटोको उियरयिक्ती कय्ि रयखन परयिपरयगत तररकयले उत्पयदन हुने प्रयंगररक िलको िखु् श्रोत गयईिस्तकुो िलितु्र नै हो । गयईिस्तकुो 

िलितु्रिय पयइने खयघ््तत्िलयई िचयउन र गणुस्तर िशृदद गनय भकयरो सधुयर कय्यक्रि िहत्िपणुय रहकेो र भकयरो सधुयरियट प्रयंगररक खेतीिय 

सिेत िहत्िपरुण ्ोगदयन शदनसक्ने भएको ्थयतयतयलयई सिेत िद्नजर गरी रयस्शनक प्रभयिियट ियनि स्ियस्््िय पनयसक्ने प्रभयिलयई 

केही हदसम्ि किगरी प्यिरण संरक्षणिय सिेत िहत्िपणुय भशुिकय खेल्ने भएकोले, शचशचलय गयउँपयशलकयको कय्यपयशलकयले ्ो कय्यशिशध 

िनयएको हो । 

 

पररके्षद -१ 

प्रारचभभक 

 

१. सचंक्षप्त नाम र प्रारभभिः (१) ्स कय्यशिशधको नयि " भकयरो सधुयर कय्यक्रि संचयलन कय्यशिशध,२०७६" रहकेो छ । 

    (२) ्ो कय्यशिशध शचशचलय गयउँ कय्यपयशलकयियट  स्िीकृत भएको शिशतियट प्रयरम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररभाषािः शिि् िय प्रसंगले अको अथय नलयगेिय ्स कय्यशिशधियः 

    (क) " कार्यपाचलका " भन्नयले शचशचलय गयउँपयशलकयको कय्यपयशलकयलयई सम्झन ुपदयछ । 

    (ख) " इकाई " भन्नयले शचशचलय गयउँपयशलकयको कृशि सेिय इकयई लयई सम्झन ुपदयछ । 

    (ग) " सचमचत " भन्नयले कय्यशिशधको दफय १२ ििोशजि गठन हुने सशिशतलयई सम्झन ुपदयछ ।  

    (घ) "िडा" भन्नयले शचशचलय गयउँपयशलकयको िडयलयई सम्झन ुपदयछ । 

 

३. कार्यक्रम सिंालनको उदेश्र्िः भकयरो सधुयर कय्यक्रिको उदशे्् दहेय् ििोशजि रहनेछ । 

   (क) गणुस्तरर् गोठेिलको उत्पयदन तथय प्र्ोग ियफय त प्रयंगररक उत्पयदनलयई जोड शदने । 

   (ख) रयस्शनक िलको प्र्ोग कि गरी कृशि उत्पयदन लयगत घटयउने । 

   (ग) शदगो कृशि शिकयस गरी खयघ्् सरुक्षयिय ्ोगदयन प-ु्ययउने । 

   (घ) कम्पोष्ट िल त्यर गरी ियतयिरण सस््् रयखने ।  

 

 

 

 

 



पररके्षद -२ 

कार्यक्रम सिंालन प्रकृर्ा 

 

४. कार्यक्रम सिंालन गररने िडाहरिः  शचशचलय गयउँपयशलकयको सिै िडयहरुिय ्ो कय य्क्रि संचयलन गररने छ । 

५. कार्यक्रम सिंालन गररने िडा तथा समुह छनौटिः  गयउँपयशलकयको ियशियक स्िीकृत कय य्क्रि र गयउँपयशलकयले गरेको सचुनय     

अनसुयर कृिक सिहुले गरेको प्रस्तयिको आधयरिय दफय १२ ििोशजिको सशिशतले पिपुयलन तथय व््िसयश्क कृशि पकेट क्षते्रलयई    लशक्षत 

गरी िडय तथय सिहुको छनौट गनछे । 

६. काक्रय म सिंालनका लाचग कषक छनौटका आधार र सिंालन प्रकृर्ा देहार् बमोचजम हुनेछिः  

    (क) दफय ५ ििोशजि िडय र सिहु छनौट भएपश्चयत कय य्क्रि संचयलनकय लयशग सम्िशन्धत सिहुको िैठकले भकयरो सधुयरकय लयशग        

          घरधरुीको छनौट गनुयपनछे । 

    (ख) सिहु/सहकयरी तथय फयिय दतयय गरी सकृ् रुपिय व््िसयश्क कृशि कय य् गरी आएको कृिक/कृिक सिहुलयई प्रयथशिकतय शदईनेछ । 

    (ग) कम्तीिय ५ िटय गयईिस्तु पयलेको कृिकलयई प्रयथशिकतय शदईनछे । कृिक घरधरुीहरुको छनौट गदयय कृिक सिहुले प्रयशिशधकको  

          सह्ोगिय ५/५ जनयको क्लष्टर िनयई एकै ठयउिय पन ेगरी गनुय पनछे । 

    (घ) एउटै व््क्ती िय सिहुलयई दोहोरो पन ेगरी सशुिधय िय अनदुयन शदईने छैन । 

    (ङ) घरधरुीको छनौट भएपशछ सो को जयनकयरी सिहुले कृशि सेिय इकयईिय शदनपुनछे । उक्त जयनकयरी गयउँपयशलकयको सचूनय पयटीिय 

          टयँस गररनेछ । 

     (च) क्लष्टरिय कय य्क्रि संचयलन गनय चयहने कृिकको संख्य लक्ष्् भन्दय िढी भएिय दशलत, जनजयती तथय लोपोन्िखुलयई प्रयथशिकतय  

           शदई सशिशतले शसफयररस गरे ििोशजि कय य्क्रि सन्चयलन गररने र कृिकको संख्य लक्ष्् भन्दय कि भएिय २ िटय सम्ि क्लष्टर  

           शिलयई कय य्क्रि संचयलन गररनेछ । 

७. Focal Person तोक्नु पननिः भकयरो सधुयर कय य्क्रिलयई प्रभयकयरी रुपिय सन्चयलन गनय र आिश््क प्रयशिशधक सह्ोग गनयकय लयगी                               

        गयउँपयशलकयले एकजनय प्रयशिशधक कियचयरीलयई Focal Person को रुपिय तोक्न ुपनछे । 

८. न्र्ुनतम मापदण्ड पुरा हुनुपननिः भकयरो सधुयर गदयय कम्तीिय ५ िटय पिकुय लयगी गहुतँ नचशुहने गरी पक्की गररन ुपन,े गहुतँ संकलन  

    ट ्यंकीको व््िस्थय हुनपुने र भकयरो अथययत िलखयँद फ्यँक्ने खयँडललयई घयिपयनीियट जोगयउनको लयशग छयनोको व््िस्थय गरेको  

     र प्रयशिशधकले तोके अनसुयरको ियपदण्ड परुय गरेको हुनपुनछे । 

९. अनुदान रकमको व्र्िस्थािः सशिशतियट छनौट भएकय कृिक सिहुलयई िलु््यङकन गरी प्रशत भकयरो सधुयरको लयशग कम्तीिय  

     रु ५०,०००।– (पचयस हजयर) अनदुयन रकि अथिय सो िरयिरको सयियग्री उपलव्ध गरयईनेछ । सयथै, अनदुयन अनरुुप कय्ययन्ि्न नगरेिय कृिक 

आफैले िेहोनुय पनछे । 

१०. अनुदान रकम प्रिाहको व्र्िस्थािः भकयरो सधुयर कय य् सम्पन्न भएपशछ सम्िशन्धत प्रयशिशधकले सो को गणुस्तर शनररक्षण गरी  

       प्रयशिशधक र सशिशतको शसफयररस प्रयप्त भएपशछ ियत्र कृिकलयई शचशचलय गयउँपयशलकयले अनदुयन उपलव्ध गरयउनेछ ।  

११. कार्यक्रम अनुगमनको व्र्िस्थािः कय य्क्रिको शन्शित अनगुिन दफय १२ ििोशजिको सशिशतले गनेछ । अनगुिन गरेियपत  

       गयउँपयशलकयले शन्ियनसुयर ्यतय्यत खचयको व््िस्थय गनेछ । 

१२. कृचष चबकास सचमचतको गठनिः गयउँपयशलकय उपयद्क्षको सं्ोजक्त्ििय दहेय् ििोशजि कृशि शिकयस सशिशत गठन हुनछे । 

       (क) गयउँपयशलकय उपयद्क्ष                                                                                                            - सं्ोजक 

      (ख) आशथयक शिकयस सशिशतको सं्ोजक                                                                                            -सदस्् 

      (ग) सम्िशन्धत िडयको िडयद्क्ष                                                                                                       -सदस्् 

      (घ) अगिुय कृिक सिहुकय प्रशतशनशध                                                                                                  -सदस्् 

      (ङ) कृशि सेिय इकयई प्रिखु                                                                                                          - सदस्् सशचि 

 

 



अनुसिूी -१ 

चनिेदनको ढााँिा 

                                                                                                                                             शिशतः 

श्रीियन प्रिखु प्रियसकी् अशधकृत ज््,ू 

                   शचशचलय गयउँपयशलकय । 

 

शिि्ः भकयरो सधुयर कय य्क्रििय सहभयगी गरयई शदन ुहुन । 

 

प्रस्तुत शिि्िय शचशचलय गयउँपयशलकयको आ.ि. २०७६/०७७ को स्िीकृत ियशियक कय य्क्रि अनसुयर शिशत २०७६।...।.... िय प्रकयशित भकयरो 

सधुयर कय य्क्रि संचयलन गन ेसम्िन्धी सचुनय अनसुयर िलयई िलइ'नको लयशग १ िटय भकयरो सधुयर कय य्क्रि 

आिश््क रहकेो हुदँय सो कय य्क्रििय सहभयगी हुन तपशसल अनसुयरको शििरण भरी ्ो शनिेदन पेि गरेको छु । 

संलग्न कयगजयतहरुः 

१.शनिेदन रु १० को शटकट । 

२.नेपयली नयगररकतयको प्रियण- पत्रको प्रशतशलपी 

३.सम्िशन्धत िडयको शसफयररस 

४.कृशि सम्िनशध तयलीि शलएको भए प्रियण-पत्रको प्रशतशलपी 

५.सिहु सहकयरीको ियग शनणय् को प्रशतशलपी । 

६.कृशि फयिय भए दतयय प्रियण-पत्र तथय कर चकु्तयको प्रियण-पत्र 

 

                                                                शनिेदक 

                                                                  दस्तखतः 

                                                                         कृिकको नयिः 

                                                                ठेगयनयः 

                                                                   सम्पकय  नं. 

 

 

 

        आज्ञाले 

     प्रकाश मगर 

प्रमुख प्रशासकीर् अचधकृत 


