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भरयण गाउॉऩालरकाको वॊगयुको गोठ सधुाय सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७९ 

प्रस्तावना:- ऩशऩुॊऺी उत्ऩादफाट याष्ट्रिम कुर गाहहस्थ उत्ऩादनभा कयीव २७ प्रलतशत 
मोगदान यहेको ऩरयप्रक्ष्मभा बेडा, फाख्रा, वॊगयु उत्ऩादनरे भरयणको जनताको जीवनस्तय 
उकास्न ऩलन भहत्वऩूणह बलूभका यहेको भहशसु गरयएको छ। महाॉका कृषकहरुरे भास ु
उत्ऩादनको रालग यागा, खसी, फोका, बेडा,  वॊगयु कुखयुा हाॉस य भाछा ऩारनराई 
प्राथलभकताभा याखेय व्मवसाम सॊचारन गयी यहेका छन। व्मवसामराई ददगो य फढी 
उत्ऩादनभूरक फनाउन व्मवस्स्थत खोयको भहत्वऩूणह बलूभका हनु्छ बन्न े भहशसु 
बएकोरे भरयण गाउॉऩालरकाको प्रशासकीम कामहष्ट्रवलध(लनमलभत गने) ऐन, २०७५ को 
दपा ४ को प्रमोग गयी भरयण गाउॉऩालरकारे वॊगयुको गोठ सधुाय सम्फन्धी भाऩदण्ड, 
२०७९ जायी गयेको छ। 
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ऩरयच्छेद:-1 

 १.  सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब्– (क)मस भाऩदण्डको नाभ "भरयण गाउॉऩालरकाको 
वॊगयुको गोठ सधुाय सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७९ यहेको छ । 

(१)  मो भाऩदण्ड भरयण याजऩत्रभा प्रकास्शत बएको लभलतफाट प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् ष्ट्रवषम वा प्रसॉगरे अको अथह नरागेभा मस भाऩदण्डभा्  

(क) "गाउॉऩालरका" बन्नारे  भरयण गाउॉऩालरकाराई सम्झनऩुदहछ । 

(ख) "भाऩदण्ड" बन्नारे भरयण गाउॉऩालरका लबत्र फसोफास गने कृषकहरुरे भास ु
उत्ऩादनको रालग व्मवसाष्ट्रमक रुऩभा ऩालरएका वॊगयुको रालग लनलभहत 
सधुारयएको तथा व्मवस्स्थत गोठराई सम्झन ुऩदहछ।  

(ग) "प्रभखु" बन्नारे भरयण गाउॉऩालरकाको प्रभखु सम्झन ुऩदहछ । 

(घ) "कामाहरम" बन्नारे भरयण गाउॉऩालरका गाउॉ कामहऩालरकाको कामाहरम 
सम्झनऩुदहछ। 

३. उद्देश्म:-व्मवसाष्ट्रमक ऩशऩुॊऺी ऩारन गरय भास ु उत्ऩादन गने कृषकहरुराई 
सधुारयएको तथा व्मवस्स्थत खोय उत्ऩादन गनह आलथहक तथा प्राष्ट्रवलधक सहमोग 
उऩरब्ध गयाउन मस भाऩदण्डको उदे्दश्म यहेको छ।  

ऩरयच्छेद:-२ 

४. सधुारयएको तथा व्मवस्स्थत वॊगयुको खोय फनाउनका ध्मान ददनऩुने कुयाहरु:  

क. ठाउॉ ऩस्िभ दस्ऺण भोहडा पकेको, मातामात, लफजरुीको सलुफधा बएको हनुऩुदहछु। 

ख. ऩमाहप्त ठाउॉ बष्ट्रवष्मभा फढाउन ऩने बएभा फढाउन सष्ट्रकन ेहनु ुऩदहछ। 
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ग.  ऩानीको याम्रो व्मवस्था हनुऩुदहछ। 

घ.  याम्रोसॉग हावा आउने य जान ेठाउॉ हनु ुऩदहछ। 

ङ.  ऩाठाऩाठी साथभा बएको ताऩक्रभ १५0C देस्ख २० 0C हनु ुऩदहछ। 

च.  हावाभा ऩानीको भात्रा ५० देस्ख ८० प्रलतशत हनु ुउऩमकु्त हनु्छ। 

छ.  अस्ससजन आऩूलतहको रालग खोयको वरयऩयी रुख रगाउन ुऩदहछ। 

ज. वॊगयुऩारन गनहकोरालग कस्तो ष्ट्रकलसभको खोय फनाउन ऩछह बन्ने कुया आपूरे गनह 
चाहेको व्मवसामको ष्ट्रकलसभ बौगोलरक अवस्था य साधन य श्रोतको उऩरब्धता 
आददभा ऩनी बय ऩछह। 

ऩरयच्छेद:-३ 

५. सधुारयएको तथा व्मवस्स्थत गोठको नभूना देहाम फभोस्जभ हनुछे- 

गाई बैसी ऩारन गनहका रालग कस्तो ष्ट्रकलसभको गोठ फनाउन ुऩछह बन्ने कुया आपूरे 
गनह चाहेको व्मवसामको ष्ट्रकलसभ, बौगोलरक अवस्था य साधन श्रोतको उरब्धता 
आददभा बय ऩने बए ऩलन साधायणतमा तर फताईए वभोस्जभको ब्मवस्स्थत गोठ 
वनाउन उऩमकु्त हनु्छ। बने बैसी ऩारनभा आवद्ध बएका य थऩ बैसीऩारन गनह 
इच्छुक कृषकहरुराई प्राथलभकता ददइने साथै ष्ट्रऩछलडएका वगहहरु आददवासी, जनजालत 
,दलरत अल्ऩसॊख्मक एवॊ भष्ट्रहराहरुराई सभावेश गरयन ुऩछह। 
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६.  सधुारयएको तथा व्मवस्स्थत गोठको प्राष्ट्रवलधक भाऩदण्ड देहाम फभोस्जभ हनुेछ। 

क.  १ वॊगयुराई फस्नको रालग न्मूनतभ ३.00m2  {18.m*1.6m} ऺेत्रपर फयाफय 
ओगट्ने ठाॉउ बएको, {१० वटा वॊगयुको रागी न्मनुतभ ३०m2 } 

ख.  घाभऩानीफाट ओत राग्न ेछानाको याम्रो व्मवस्थाऩन बएको।{ wall height 1m, 

roof 2.3 and 3.5 m tall, with  20 cm slope}  

ग. खानको रालग याम्रो व्मवस्था बएको, { डडुको रम्फाई*चौडाई*उचाई 

=0.5m*0.5*0.5} 

घ.  सयसपाई गनह सहजताको रालग बइुॉ ढरान गयेको य हल्का लबयारो बएको, { 4.5 

inch slope}  

ङ.   भरभूत्रको व्मवस्थाऩन प्रणारी याम्रो बएको,  {गटयको चौडाई 8 inch, गष्ट्रहयाई 4 

inch} 

च.   सकेसम्भ स्थानीम श्रोत साधनको प्रगोग गयेय कभ खस्चहरो हनुे गयी वॊगयु य 
स्थानीम वातावयण सहुाउदो खोय फनाउन ुऩदहछ। 

नोट: न्मूनतभ ५ वटा वॊगयु ऩारनको रालग ५ वटै ऩाटेसन अलनफामह का साथै 
खानाको रालग डडु य ष्ट्रऩसाव वग्न ेनारा अलनवामह हनु ुऩने साथै आपूरे ऩारन गयेको 
वॊगयुको सॊख्माको आधायभा ऩाटेसन हनु ुऩनेछ। 
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ऩरयच्छेद:-४ 

७. सधुारयएको गोठ फनाउन राग्ने अनभुालनत रागत- 
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बक्तानी गने आधायहरु 

न्मूनतभ ५ वटा देस्ख ९ वटा सम्भ 
ऩाटेसन, डडु, नारा य बईु ढरान 

१० वटा वा १० बन्दा फष्ट्रढ  ऩाटेसन, 

डडु, नारा य बईु ढरान 

रु ८०००/- रु १००००/- 

 

ऩरयच्छेद:-५ 

अनगुभन भूल्माङ्कन 

वॊगयुको खोयको अवस्था फाये भरयण गाउॉऩालरका स्तयीम अनगुभन सलभलतफाट फेरा 
फेराभा अनगुभन भूल्माङ्कन गरयन ेछ बन ेवडा कामाहरम य कृष्ट्रष तथा ऩशऩुॊऺी ष्ट्रवकास 
शाखाभा कामहयत प्राष्ट्रवलधक कभहचायीफाट ष्ट्रवशेष रुऩभा अनगुभन भूल्माङ्कन हनुेछ। साथै 
भरयण गाउॉऩालरका फाहेक अन्म लनकामफाट कामहक्रभको रालग आलथहक तथा प्रष्ट्रवलधक 
सहमोग बएको अवस्थाभा तत-्तत ्लनकामका प्राष्ट्रवलधक कभहचायीहरुफाट ऩलन अनगुभन 
तथा भूल्माङ्कन गरयनेछ। 

ऩरयच्छेद:-६ 

ष्ट्रवष्ट्रवध 

८. फाधा अडकाउ पुकाउन ससने्  मो भाऩदण्ड कामाहन्वमनको क्रभभा कुनै फाधा 
अड्चन आएभा कामहऩालरकारे त्मस्तो फाधा अडकाउ पुकाउन ससनेछ । 

९. भाऩदण्ड सॊशोधन तथा खायेज गनह ससने्  कामहऩालरकारे आवश्मकता अनसुाय 
मो भाऩदण्ड सॊशोधन तथा खायेज गनह ससनछे ।  

                                                  cf1fn] 

                                                    cf]d axfb'/ bhL{ 

                                                     k|d'v k|zf;sLo clws[t 


