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सवंत ्२०७६ सालको कार्यवववि  न ं९ 

प्रस्तावनााः नेपाल भौगोवलक रुपमा ववकट पहाडी मुलुक भएको र कृवि 

प्रिान मुलुक भएको पररपक्षमा (जहााँ ६५.७% जनता कृविमा आवित छन) 

माटोको उवयराशवि कार्म गरी दिगो कृवि ववकास गरी खाद्यान्नमा 

आत्मवनभयर गन े कार्य चुनौतीपुर्य रहकेो छ। र्स चुनौतीको सामना गनय 
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ववरुवालाई आवश्र्क खाद्यतत्व प्रर्ाप्त मात्रामा पुर्तय गनय प्राङगाररक र 

रासार्वनक िोत भएको र विेर्ी कृिकहरु रासार्वनक मल समर्मा उपलव्ि 

नहुन,ुत्र्समा पवन पहाडी वजल्लाहरुमा रासार्वनक मल ढुवानीमा समस्र्ा 

पनुयका साथ ै महगंो पन े भएकाले मुवसकोट नगरपावलकाले भकारो सुिार 

कार्यक्रम मार्य त पशुवस्तुको स्वास््र्मा सुिार,गुर्स्तररर् प्राङगाररक मल 

उत्पािन, स्वच्छ ििु उत्पािन,दिगो रुपमा माटोको उवयराशिी कार्म राख्न 

तथा वातावरर्ीर् सरसर्ाईमा सकारात्मक पररवतयन ल्र्ाउन े

उिशे्र्लेमुवसकोट नगरपावलकाले  स्थानीर् सरकार सचंालन ऐन २०७४ 

को िर्ा १०२ को उपिर्ा २ को अविनमा रही “भकारो सिुार 

ब्र्बस्थापन तथा सचंालन कार्यवववि २०७६” तर्ार गरी जारीगरेको छ। 

पररच्छेि -१ 

प्रारवभभक 

१)सवंक्षप्त नाम र प्रारभभाः१) र्स कार्यववविको नाम “भकारो सिुार कार्यक्रम 

ब्र्बस्थापन तथा सचंालन कार्यवववि, २०७६” रहकेो छ। 

२) र्ो कार्यवववि मुवसकोट नगर कार्यपावलकावाट वस्वकृत भएको वमवतवाट  

प्रारभभ हुनेछ । 

 

२)पररभािााःवविर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यववविमााः 

क)“कार्यवववि”भन्नाले नगरपावलकाको “भकारो सिुार कार्यक्रम ब्र्बस्थापन 

तथा सचंालन कार्यवववि, २०७६”लाई सभझनु पियछ । 

ख) "नगरपावलका" भन्नाले मुवसकोट  नगरपावलका लाई सभझनु पियछ । 

ग) “वडा”भन्नाले नगरपावलकाको वडालाई सभझनु पछय । 
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घ) æकृवि ववकास सवमवत"भन्नाले मुवसकोट नगरपावलकामा कृविववकास 

कार्यक्रम सचंालन तथा ब्र्बस्थापन कार्यवववि २०७६ वमोवजम गरित 

सवमवतलाई सभझनुपियछ । 

च) कार्यक्रम भन्नाले मुवसकोट नगरपावलका ले भकारो सुिारको लावग 

वववनर्ोवजत कार्यक्रम र शशतय को कार्यक्रम लाई सवभझनु पने छ | 

छ) “कृवि ववकास शाखा/पशु सेवा शाखा” भन्नाले मुवसकोट नगरपावलकाको 

कृवि ववकास शाखा /पशु सेवा शाखालाई सभझनुपछय। 

ज)" कृिक समुह "भन्नाले मुवसकोट नगरपावलका कृवि ववकास शाखा /पशु 

सेवा शाखामा िताय नववकरर् भएका समुह सभझनुपियछ । 

 

३)उिशे्र्(Objectives) 

 गुर्स्तररर् गोिेमलको उत्पािन तथा प्रर्ोग मार्य त प्राङगाररक 

उत्पािनलाई जोड दिने 

 रासार्वनक मलको प्रर्ोग कम गरी कृवि उत्पािन लागत घटाउने। 

 दिगो कृवि ववकास गरी खाद्य सुरक्षामा र्ोगिान पुर्ायउने। 

 पशुवस्तुको स्वास््र्मा सुिार ल्र्ाउन । 

 गुर्स्तररर् प्राङगाररक मल उत्पािन गनय 

 स्वच्छ ििु उत्पािन  गनय । 

 दिगो रुपमा माटोको उवयराशिी कार्म राख्न  । 

  वातावरर्ीर् सरसर्ाईमा सकारात्मक पररवतयन ल्र्ाउने । 

 

 

 

पररच्छेि -२ 
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कार्यक्रम सचंालन प्रकृर्ा 

४) कार्यक्रम सचंालन तथा व्यवस्थापन प्रकृर्ााः मुवसकोट नगरपावलकाको 

वार्ियक वस्वकृत कार्यक्रममा उल्लेख भए वमोवजम हुनेछ।भकारो सुिार 

कार्यक्रम मुवसकोट नगरपावलकाका सवै वडाहरुमा क्रमश संचालन 

हुनेछ।कृिकहरुलाई कार्यक्रमको  जानकारीका लागी १५ दिनको सुचना 

कृवि ववकास शाखाल े प्रकाशन गनेछ,सो सुचना सो सचुना मुवसकोट 

नगरपावलकाको सचुनापाटीwebsite तथा सवै वडाहरुमा समेत 

पिाइनुका साथै स्थावनर् ववद्युतीर् संचार माध्र्मवाट समेत  प्रशारर् 

गररनेछ । 

 

५)कार्यक्रम सचंालन गररन े सखं्र्ा वनिायरर्ाः मुवसकोट नगरपावलकाको 

वार्ियक कार्यक्रममा वववनर्ोवजत वजेट रकमको  आिारमाप्रवत भकारो रु 

१००००(अक्षेरुपी िश हजार)का िरले जभमा  अनुिान रकमलाई भाग 

गिाय हुन आउने संख्र्ा  नै कार्यक्रम संचालन  संख्र्ा  वनिायरर् गररनेछ । 

 

६)कार्यक्रम सचंालनका लागी कृिक छनौटका आिार र सचंालन प्रकृर्ा 

िहेार् वमोवजम हुनछेाः 

क)कार्यक्रम संचालनका लागी कृिक/ कृिक समुह /सहकारीहरुको 

नगरस्तररर् कृवि ववकास सवमवतले छनौट गनेछ।  

ख) घरिुरी छनौट गिाय पशुपालन तथा व्यावसावर्क कृवि पकेट क्षेत्रलाई 

लवक्षत गरी कार्यक्रम संचालन गररनेछ।कृिकले कवभतमा २ वटा 

पशु(भैसी वा गाई गोरु) पालेको हुनुपनेछ। 

ग)छनौट भएका घरिुरीको जानकारी सवमवतल े सुचनापाटीमा  टााँस गनेछ। 
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घ) भकारो सुिार चाहने कृिकको संख्र्ा लक्ष्र् भन्िा वढी भएको खण्डमा 

िवलत, जनजाती, अपाङ्गर न्र्ून  आर्स्तर भएका कृिकहरुलाई  

प्राथवमकता दिई सवमवतल े छनौट गरे वमोवजमका कृिकहरुलाई 

प्राथवमकता दिई कार्यक्रम सचंालन गररनेछ । 

 

७)र्ोकल व्यवि (Focal person) तोकु्नपनाेःभकारो सुिार कार्यक्रम लाई 

प्रभावकारी बनाउन को लावग मुवसकोट नगरपावलकाले कृवि/पशुववकास 

शाखाले कभतीमा एकजना कमयचारीलाई Focal person को रुपमा 

तोक्नसके्नछ । 

 

८)भकारो सिुारको लागीन्र्नुतम मापिण्ड परुा हुनपुनेाःभकारो सुिार 

कार्यक्रम संचालन गिाय प्रवत भकारोको लभबाई ५वमटर चौडाई २.५ 

वमटर हुनुपनेछ(वस्ने िाउको लागी) र  िाना पानी राख्ने डुडको चौडाई 

५०स.ेमी.  लभबाई आवश्र्कता वमोवजम उचाई डुडको सतहिखेी ३०स े

मी(डूडको गवहराई १० स े मी) वनाउनु पनेछ । गहुाँत संकलन ट्ांकी 

गहुाँत नचुवहन े गरी पक्की गररनुपने गहुाँत सकंलन ट्ाकंीको व्यवस्था 

हुनुपने र ट्ांकीको साईज (०.५x०.५x०.७५) घनवमटरको हुनुपनेछ । 

भकारो अथायत मलखाि फ्र्ाके्न खाडललाई घामपानीवाट जोगाउनका 

व्यवस्था गररन ु पने कुराहरुलाई आिार मावननेछ।र प्राववविकले 

वनाएको लागत स्टमेट र अनसुुची…..मा उल्लेख भएको नक्सा बमोवजम 

वनमायर् गनुयपनेछ। 

९) अनिुान दिइन े रकम व्यवस्थााःकृिक छनौट नगरस्तररर् कृवि ववकास 

सवमवतले गनेछ। सो सवमवतको वसर्ाररसमा छनौट भएका घरिरुीलाई 
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कृवि ववकास शाखा,प्राववविक र्ाटले मूल्र्ांकन गरी प्रवत भकारोका 

लागी प्राववविकले तर्ार गरेको लागत स्टमेटकार्य सभपन्न प्रवतवेिन 

संलग्नराखी ववल भरपाई पेश भएपवछ प्रवत भकारो रु . १००००(िश 

हजार) एकमुष्ट अनुिान रकम उपलब्ि गराउनेछ । 

१०)अनुिान दिइन ेरकम प्रवाहको व्यवस्थााःभकारो सुिार कार्य सभपन्न भएर 

सभववन्ित प्राववविकल े सोको गुर्स्तर वनररक्षर् अनगुमर् गरीकेपवछ 

सभबवन्ित कृिकलाई मात्र मुवसकोट नगरपावलकाले अनुिान उपलब्ि 

गराउनु पनेछ । 

 

११) कार्यक्रमको अनगुमर् व्यवस्थााः कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको 

लागी मुवसकोट नगरपावलका कृवि ववकास/पशुसेवा शाखाले अनुगमर् 

गनेछ । 

 

१३)बािा अड्काउ रु्काउनाेः र्स कार्यवववि कार्ायन्वर्नमा अस्पष्ट एवं 

विवविा उत्पन्न भएमा सो को सामािान मुवसकोट नगरपावलका  नगर 

कार्यपावलकाले गनेछ।  

 

 

 

 

 

अनुसुची १ 
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भकारो सुिार   कार्यक्रममा अनिान सहर्ोग प्राप्त गनयको लागी दिइने 

आवेिन पत्र  

िीमान कृवि ववकास /पशुसेवा शाखा प्रमुख ज्र्ू, 

मुवसकोट नगरपावलका, कृवि ववकास/पशुसेवा शाखा। 

वविर्ाः भकारो सुिार कार्यक्रममा अनुिान उपलब्ि गराईदिने बारे । 

महोिर् 

मलाई उि अनुिान सहर्ोग प्राप्त गरी ……………………कार्य गने वतव्र 

इच्छा भएकाले वनम्नानुसार कागजात राखी वनवेिन गियछु ।मैले अनुिान 

सहर्ोग प्राप्त  गरेमा वनिायररत प्रकृर्ा अनुसार सभबवन्ित नगरपावलका वभत्र ै

रवह कार्य गनेछु।पुनश्चाः तपवशल अनुसारका कागजातहरु र्सै वनवेिनसाथ 

संलग्न राखकेो व्यहोरा समेत अनुरोि गियछु । 

तपवशल 

१ अनुसुची १ अनुसारको  वनवेिन 

२अनुसुची २ अनुसारको संवक्षप्त कार्यर्ोजना 

३ नेपाली नागररकताको प्रमावर्त प्रवतवलवप 

४ समुहको हकमा िताय प्रमार्पत्रको प्रवतवलवप  र वनर्यर्को प्रवतवलवप 

 

 

 

 

 

अनसुचुी २ 

वनवेिक 

नामाः 

िेगानााः 

िस्तखताः 

सभपकय  नं. 

वमवताः 

 

सम 
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भकारो सुिार कार्यक्रमको लावग कृिकले वुझाउनु पन ेर्ाराम 

भकारो सुिार कार्यक्रम माग गने कृिकको नामाः  

िेगानााः                   टोल/गााँउ                          वडा नं.  नगरपावलकााः                                   

वजल्लााः 

भकारो सुिार गररने स्थानाः               गााँउ/टोल                 वडा न .ं 

नगरपालीकााः                       वजल्लााः  

कृिक कहााँ भएको पशु सख्र्ााः             भसैी/ रागो                   गाई/गोरु 

भकारोको क्षेत्रर्लाः                      लभवाई                   चैाडाई  

कृिकको खतेी वववरर्  

क्र.स. जभमा 

जग्गाको 

क्षेत्रर्ल 

खेत 

क्षेत्रर्ल 

वारी 

क्षेत्रर्ल 

पाखो 

क्षेत्रर्ल 

खेती 

नगररएको 

जग्गा  

कैदर्र्त  

 

 

      

 

मुख्र् वालीहरुाः  

कृिक समूह/सहकारी संस्थामा आवि भएको भए नामाः  

िेगानााः मोवाइल नं 

भकारो सुिार गनुयको कारर्ाः  

 

अनसुचूी ३ 

भकारो सिुार कार्यक्रम सचंालनको लावग गररन ेसभझौता-पत्र 
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मुवसकोट नगरपालीकािारा कृवि ववकास शाखा मार्य त संचालन गररने चालु 

आ.व. ................को स्वीकृतमाटोको उवयरा सवि ववकास कार्यक्रम ( भकारो सुिार 

कार्यक्रम) संचालन गनय मुवसकोट नगरपालीका कृवि ववकास/पशुसेवा शाखा (र्स 

भन्िा पछावड पवहलो पक्ष भवनने) वबवशष्टताको आिारमामुवसकोट नगरपावलका कृवि  

ववकास सवमवतको बैिकबाट  छनौट भएका कृिक/कृिक समुहका अध्र्क्ष 

िी/सुिी/िीमती ……………………………..(र्स भन्िा पछावड िोिो पक्ष 

भवनने) वबच तपवसल शतयनामाहरु गरी गराई सभपन् न गनय सभझौता/सहमवत भएको 

छ ।  

१. पवहलो पक्षले िोिो पक्षलाई भकारो सुिारका लागी कार्यर्ोजना अनुसार  

सभववन्ित कृिककोकृिक समहुको खातामा कार्य सभपन्न प्रवतवेिनका 

आिारमा अनुिान स्वरुप तेस्रो पक्षको रोहवरमा  उपलव्ि गराउने छ ।  

२. िोिो पक्षल ेपवहलो पक्षवाट आवश्र्क प्राववविक सहर्ोग  प्राप्त गरी कृवि 

ववकास सवमवतले वनर्यर् गरे अनुसारको व्यविगत तथा समुहमा समुहको 

वनर्यर् अनुसार वनम्न संख्र्ामा  ……… वटाभकारो सुिार गनछे ।  

३. पवहलो पक्षले भकारो सुिार  साथै गाई भैसीको वपसाव संकलन  गरे 

नगरेको अनगुमन गनेछन् र भकारो सुिारलाई माटोको उवयरासवि 

ववकासका लागी उपर्ोग गनुयपनेछ ।  

४. र्स सभझौता उल्लेवखत काम गिाय परर आउन सके्न कुन ै पवन प्राकृवतक 

प्रकोप भववतव्यको पूर्य वजभमेवारी िोिो पक्ष स्वंर्म आरै् हुनछे ।  

५. र्स सभझौतामा उल्लेख भए भन्िा अन्र् व्यहोराको हकमा प्रचवलत वनर्म 

कानून बमोवजम हुनेछ ।  

६. सभझौता गरेको वमवत िेखी काम सरु गनय सदकने र ………… सभममा 

कार्यसभपन्न गररसकु्न पनेछ। 

७. प्रवत भकारोको लागी कार्यववविमा पास भएवमोवजम एकमुष्ट अनुिान  

कार्य सभपन्न भएको ववल भरपाई वनवेिन सभबवन्ित भकारोको पशुसवहत 
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पशुिनीको र्ोटो र सभपन्न अन्र् कागजात पेश भएपवछ मात्र भुिानी 

दिइनेछ। 

८. भकारोको साइज र गरु्स्तरकार्यववविमा उल्लेख भएवमोवजम  हुनपुनछे। 

नोटाः प्राववविक स्टमटे र  कार्य सभपन्न प्रवतविेन प्राववविक र्ाटवाट  

अवनवार्य गराउन े
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पवहलो पक्ष 

मुवसकोट नपा तर्य वाट 

सवह गने 

नामाः 

पिाः प्रमुख प्रशासकीर् 

अविकृत 

िस्तखताः 

कार्ायलर्को छापाः 

वमवताः 

 

 

                        

रोहवर 

नामाः 

पिाः कृवि शाखा प्रमुख 

िस्तखताः 

वमवताः 

 

 

               िोस्रो 

पक्ष 

उद्यमी वा कृिकको 

तर्य वाट सवह गने 

नामाः 

पिाः  

िस्तखताः 

 समुहको छापाः 

सभपकय  नभबर 

वमवताः 

 

 


