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सचाािन तथा व्र्िस्थापन कार्यषिधी, –
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प्रस्तािना:

कृषि क्षेत्रको स ग्र षिकासका िालग खाद्यान्न उत्पादन तथा पशुपािन, उत्पादन व्र्िस्थापन,

सहकारी, कृषि सडक, लसच ााइ, कृषि प्रसारको व्र्िस्थापन, सच ाािन र लनर्न्त्त्रर् गने जस्ता
स्थानीर् तह ा रहे का गाउँपालिका/नगरपालिका ा

म्जभ ेिारी

सच षिधान र स्थानीर् सरकार

सच ाािन ऐन द्वारा व्र्िस्था भएको,

सच षिधान र कानून प्रदत अलधकार र म्जभ ेिारीिाई स्थालनर् िम्स्त, टोिस्तर ा रहे को कृिक,

कृिक स ूह, सच स्था िगार्तका सरोकारिािाहरुसँगको स न्त्िर्, सहभालगता र सच िग्नता ा हुने
कृषि

षिकास

गलतषिलधिाई

िै ङलगक, िातािरर् ैत्री

एिच

स ानुषपत

र

स ािेशी

िनाई

ूिप्रिाषहकरर् गनयका साथै िस्ती÷टोि, िडा र स्थालनर्तह ा रहे का कृिक, षििेश गरे र

लस ान्त्तकृत र षिपन्नका अिाश्कता र प्राथाल कतािाई सहभालगतात् क र्ोजना तजुय ा प्रषक्रमर्ा
अििभबन गरर एषककृत रुप ा सभबोधन सच ाािन तथा ब्र्ब्स्थापनका िालग सच स्थागत षिकास
गनय सभब्ध  कृिकिाई ्ान सूाना प्रषिलध एचि ब्र्सषर्करर्को

ा्र् बाट कृषि क्षेत्रको स ग्र

उत्पादन तथा उत्पदकत्ििाई बृष्ध  गरी आर् र रोजगारी ा बृष्ध  गनय नगरपालिका तह ा
कार्यत्रत्र्

सच ाािनका षिलभन्न

ापदण्ड लनधारर् गरर त्र्सका आधार ा गुर्स्तररर् सेिा प्रदान गनय

सभब्ध  सरोकारििा सबैको क्ष ता षिकास गरर पहुा बढाउन, अनुग न, लनर् न र लनर्न्त्त्रर्को
प्रर्ालिगत षिकास गनय गराउन स ेत आिश्र्क दे म्खएकोिे स्थालनर् सरकार सच ाािन ऐनको दफा
१०२ को उपदफा २ को अलधन ा रही नगर कार्यपालिकािे र्ो कार्यषिलध बनाएको छ ।
पररच्छे द –१
१= सचम्क्षप्त ना

र प्रारभभ:

æ

१) र्स कार्यषिलधको ना , भेरी नगरपालिका कृषि षिकास कार्यत्रत्र्

सचाािन तथा

व्र्िस्थापन कार्यषिलध, २०७४” रहको छ ।
२) भेरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिकािे पाररत गरे को ल लत दे म्ख िागु हुनेछ ।
२. पररभािा:
षििर् र्ा प्रसच गिे अको अथय निागे ा र्स कार्यषिलध ा;
क) “ऐन” भन्नािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाइ बुझाउँदछ ।
ख) “कानून” भन्नािे सच घीर् कानून, प्रदे श कानून र स्थानीर् कानून सभझनु पछय ।

ग) “नगरपालिका” भन्नािे सच षिधान ब ोम्ज

स्थापना भएको नगरपालिका सभझनु पछय र्सिे

तत-तत कार्यपालिकािाई स ेत जनाउने छ ।
घ) “नगरसभा” भन्नािे सच षिधानको धारा २२३ को उपधारा (१) ब ोम्ज को नगर सभा
सभझनु पछय ।
ङ) “कार्यपालिका” भन्नािे नगर कार्यपालिका सभझनु पछय ।
ु " भन्नािे नगरपालिकाको प्र ख
ु सभझनु पछय ।
ा) ''प्र ख
ु " भन्नािे नगरपालिकाको उप-प्र ख
ु सभझनु पछय ।
छ) ''उपप्र ख
ज) "िडा" भन्नािे नगरपालिकाको िडािाई सभझनु पछय ।
झ) "िडा अ्र्क्ष" भन्नािे िडाको अ्र्क्ष सभझनु पछय ।
ञ) "िडा सल लत" भन्नािे सच षिधानको धारा २२२ को उपधारा (४) धारा २२३ को उपधारा
(४) ब ोम्ज को िडा सल लत सभझनु पछय ।
ट) “पदाधिकारी” भन्नाले कार्यपाधलकाको प्रमुख,उप–प्रमुख, वडा अध्र्क्ष तथा कार्यपाधलकाका अन्र्
सदस्र् सम्झनु पर्य ।
ु प्रशासषकर् अलधकृत" नगरपालिकाको प्रशसषकर् प्र ख
ु को रुप ा का
ठ) " प्र ख

गनय

म्जभ ेिारी तोषकएको प्रशासषकर् अलधकृतिाई सभझनु पछय ।
ड) “म्जल्िा सभा” भन्नािे सच षिधानको धारा २२० को उपधारा (१) ब ोम्ज को म्जल्िा सभा
सभझनु पछय ।
ढ) “म्जल्िा स न्त्िर् सल लत” भन्नािे सच षिधानको धारा २२० को उपधारा (३) ब ोम्ज को
म्जल्िा स न्त्िर् सल लत सभझनु पछय ।
र्) “स्थानीर् तह” भन्नािे नगरपालिका तथा म्जल्िा सभािाई सभझनु पछय ।
त) "कार्य षिलध" भन्नािे æभेरी नगरपालिका कृषि षिकास कार्यत्रत्र्

सचाािन तथा व्र्व्थापन

कार्यषिलध –२०७४” िाई सभझनु पदयछ ।
थ) “प्रदेश” भन्नाले संघीर् इकाइमा धवभाजन गररएको नेपालको संघीर् इकाइको कर्ायली प्रदेश सम्झनु
पदयर् ।
द) “लबिर्गत शाखा” भन्नािे नगरपालिका ा कृषि क्षेत्रको षिकासका िालग स्थापना भएका
शाखा, इकाई तथा सेिाकेन्त्रिाई जनाउने छ । र्सिे अन्त्र् षििर्गत क्षेत्रको षिकासका
िालग नगरपालिका ा स्थापना भएका शाखािाई स ेत जनाउने छ ।
ि)

æs[lif jf s[lif If]qÆ eGgfn] hLjg wfGg (sustain) / ljsf;÷a[l4 (growth) sf
nflu cfjZos vfgf (food), /]zf (fiber), h}ljs phf{ (biofuel), hl8j'l6
(medicinal plants) / cGo a:t' (other products) pTkfbg ug{ k|of]u u/Lg]

lj?jf (plants), kz'klG5 (animals) -df5f ;d]t_ / 9';L÷Rofphft (fungi)
sf] v]tL (cultivation) jf kfng (husbandry) / k|hgg (breeding) ;DalGw
sfo{ jf If]q eGg] a'emfp+b5 . o;df pTkfbg ug{sf nflu cfjZos s[lif
;fdu|L, l;+rfO{, oGq/pks/0f, k|fljlws ;]jf6]jf / pTkflbt a:t'x?sf]
e08f/0f / lalqm lat/0fsf] Joj:yfkg ;d]t kb{5g\ .
न) “कृिक” भन्नािे- कृषि िा कृषि क्षेत्र ा सच ग्िग्न कृिक, उद्य ी र ब्र्बसार्ी भन्ने
बुझाउदछ ।
ऩ) " न्त्त्रार्" भन्नािे कृषि षििर् हे ने नेपाि सरकारको

न्त्त्रािर् सभझनु पछय ।

प) "र्ोजना" भन्नािे आर्ोजना, पररर्ोजना तथा कार्यत्रत्र् िाई स ेतिाई जनाउँछ ।
फ) "सदस्र्" भन्नािे,
(१) नगरपालिकाको सभबन्त्ध ा नगर सभा िा नगर कार्यपालिकाको सदस्र् सभझनु

ु , उपप्र ख
ु , िडा
पछय र सो शब्दिे नगर सभा िा नगर कार्यपालिकाको प्र ख
ु र उपप्र ख
ु िाई स ेत जनाउँछ ।
अ्र्क्ष िा िडा सल लतको प्र ख
(२) म्जल्िा सभाको सभबन्त्ध ा म्जल्िा सभा तथा म्जल्िा स न्त्िर् सल लतको सदस्र्

ु र उपप्र ख
ु तथा म्जल्िा
सभझनु पछय र सो शब्दिे म्जल्िा सभाको प्र ख
ु र उपप्र ख
ु िाई स ेत जनाउँछ ।
स न्त्िर् सल लतकोको प्र ख
(३) कृषि सल लतको सभबन्त्ध ा कृषि कार्यत्रत्र्

सच ाािन र ब्र्बस्थापन गनय स्थालनर्

तह ा गठन भएको कृषि सल लत तथा उप सल लतका सच र्ोजक, उप सच र्ोजक तथा
सदस्र्िाई जनाउँछ ।
ब) "सल लत" भन्नािे र्स कार्यषिलधको व्र्िस्था अनुसार नगरपालिका ा गठन भएको कृषि
िकास सल लत तथा उपसल लतिाई जनाउँछ ।
भ) "सच षिधान" भन्नािे नेपािको सच षिधानिाई सभझनु पदयछ ।
) "सच घ" भन्नािे सच म्घर्
सभझनु पछय ।

सच रानाको सबै भन्त्दा

ालथल्िो इकाईको रुप ा रहने सच म्घर् तह

पररच्छे द २
३= र्स कार्यषिलधको उद्देश्र् दे हार् ब ोम्ज

रहेका छन् M

क_ नगरपालिका ा कृषि षिकास कार्यक्रम िाई प्रर्ािीगत रुप ा सच ाािन र व्र्िस्थापन गनय
गराउन र त्र्सको रे खदे ख, स न्त्िर् र लनर् न गनय गराउन र त्र्सको सच स्थागत व्र्िस्था
गनय स्थानीर् तहका सरकारिाई लबिर्गत प्राषिलधक सहर्ोग पुर्ायउन .
ख_ नगरपालिका ा िम्स्तस्तर दे म्ख नै कृिकको आिश्र्कता र प्राथल कता ि ोम्ज

लतनीहरुकै

सच िगन्त्ता र सहभालगता ा कृषि षिकास कार्यक्रम को सहभालगतात् क र्ोजना तजुय ा प्ध लत
अििभबन गनय प्रोत्साषहत गनय ।
ग_ नगरपालिका ा षिलभन्न सरकारी, गैरसरकारी , षिकास साझेदार, षित्तीर् सच स्था, सहकारी तथा
लनजी क्षेत्रबाट सच ाािन हुने कृषि षिकास कार्यक्रम िाई दोहोरो नपने गरर एषककृतरुप ा
सच ाािन र व्र्िस्थापन गनय र अन्त्र् षिलभन्न कार्यक्रम बीा पररपूरकता कार्

गनय गराउन

स्थालनर् सरकारिाई सहर्ोग पुर्ायउन ।
घ_ नगरपालिका ा कृषि सभबम्न्त्ध नर्ाँ प्रषिलध अििभबन गरी गराइ उत्पादन र उत्पादकत्ि
बृष्ध  गराइ व्र्िसाषर्क खेलत प्रर्ािी अििभिन गनय गराउन स्थालनर् सरकारिाई सहर्ोग
पुर्ायउन।
ङ_ नगरपालिका तह ा स ािेशी, िै षङगक एचि िातािरर्

ैत्री र जििार्ु पररितयन अनुकुिन

व्र्िस्थापन गनय सघाउ पुर्ायउन ।
ा_ नगरपालिका तह ा
कृषि कार्यक्रम

सबै सरोकारिािा कृिक, स हु , सच स्था, अगुिा कृिक, कृषि प्राषिलधक

सच ाािन र व्र्िस्थापन गनय गराउन क्ष ता षिकास ा सहर्ोग पुर्ायउन ।

छ_ नगरपालिका तह ा कृषि सभबम्न्त्ध षिलभन्न

ापदण्ड, न स
य स्थापना गरी गुर्स्तर कार्

गनय

गराउन र लनर् न कार्य ा सघाउ पुर्ायउन
४= उद्देश्र् प्रालप्तका िालग अििभबन गररने लनलत र रर्लनलत M
ु
क_ कृषि प्रर्ािीको सच भाव्र्ता अनुसार नगरपालिका तह ा प्र ख
उत्पादन हुने कृषि खेलत
प्रर्ािीको पषहाान गरी नगरपनलिकाका िम्स्त अथिा पकेट ा सोही बािी िा खेलतिाई
प्रोत्साहन गनय उन्नत ्ान, लसप, नर्ाँ प्रषिलध, उन्नत लबउलबजन, कृषि सा ग्री -जैषिक,

रसार्लनक_ , लसच ााइ सुषिधा, सच स्थागत कजाय, कृषि औजारको प्रर्ोगिाई प्रिधयन गनय गराउन
सरकारी, गैरसरकारी र लनजी क्षेत्रबाट स ेत प्राषिलधक सहर्ोग परराािन गररने ।
ख_ नगरपालिका तह ा कृषि षिकास कार्यक्रम िाई एक्ध ारप्रर्ािी अििभबन गरर सच ाािन गनय
गराउन र सरोकारिािा सबैसचग स न्त्िर् गरर कार्यक्रम

सच ाािन र व्र्िस्थापन गनयका साथै

नगरपालिका ा कृषि षिकास सल लत र्स कार्यषिलधको दफा ७ को उप‑दफा क ब ोम्ज
गठन गरर त्र्स सल लतको का , कतयव्र् र म्जभ ेिारी स्प्ट  गररने ।
ग_ नगरपालिका तह ा सहभालगतात् क र्ोजना तजुय ा प्रकृर्ाको सच स्थागत सुदृषढकरर्, कृषि
षिकास कार्यक्रम को, अन्त्र् लबिर् क्षेत्रअन्त्तगयत सच ाािन हुने र्ोजना कार्यक्रम
अन्त्तरसभबन्त्ध स्थापनाबाट पररपूरकता कार्

सच ग

गरर एषककृत र्ोजना प्रकृर्ा अििभबन गनय

सरोकारिािाबीा पारस्पररक साझेदारीको षिकास गररने रर्नीलत अििभिन गररने ।
घ_ कृषि कार्यक्रम िाई िडा र िम्स्त तह ा लनक्षेषपत िा प्रत्र्ार्ोम्जत गररनुका साथै नगरपालिका
तह ा सच घीर् िा प्रदे शस्तरका कार्यक्रम हरुसच ग पलन स न्त्िर् गरी सच ाािन गररने ।
ङ_ नगरपालिका स्तर ा कृषि क्षेत्र ा दे म्खएको कृषि जनशम्त्तको क ीिाई सभबोधन गनय षिलभन्न
उत्प्रेरर्ात् क कार्यक्रम

सच ाािन गरी कृषि पेशा ा श्रल क आकषियत गररने ।

ा_ नगरपालिका तह ा खेतीकोिागी उपर्ुत्त जग्गािाई बाझो राखी राख्ने कार्यिाई दुरुत्साषहत
गनय उपर्ुत्त जग्गाकर प्रर्ािी िागु गरी जग्गाको प्रर्ोगिाई बढािा ददइने ।
छ_ जग्गा षिषहन तथा अलतक

खेती र्ोग्र् भएका षकसानिाई िा ो अिलधकोिालग जग्गाका

पट्टा उपिब्ध गराउन नगरपालिकािे नीलत र कानुन बनाई बाँझो जल न िा प्रर्ोग नभई
खािी रहे को जग्गाको प्रर्ोगिाई बढािा ददन प्रोत्साषहत गररने ।
ज_ राषिर्, प्रादम्शक अनुसन्त्धानबाट दे म्खएको नलतजािाई कृिकसभ

पुर्ायउन षिशेि सीप, ्ान र

प्रषिलध हस्तान्त्तरर् ा स्थानीर् कृिक अगुिा, कृषि षि्ध र्ािर् िगार्तकािालग शैम्क्षक
जनशम्त्तिाई स ेत सहम्जकरर्का िालग परराािन गररने ।
झ_ नगरपालिका तहिे सभब्ध  पकेट अनुसारको कार्यक्रम

सच ाािन गनय गराउन षिशेि पहि गने

नीलत लिइने र त्र्सकािालग आिश्र्क प्रि्ध यन सा ाग्रीको षिकास गररने छ ।

पररच्छे द ३
५. षििर्गत कार्यक्षत्र
े :
र्स कार्यषिलध ा दे हार्का षििर्गत स ािेश हुने छन् :
क) नगरपालिका ा कृषि षिकास कार्यत्रत्र्

सच ाािन र व्र्िस्थापन गनय सच स्थागत

सच र्न्त्त्र, त्र्सको नगरपालिकाको साथै अन्त्र् सरोकारिािा सबै सँगको अन्त्तर
सभबन्त्ध स्प्ट  हुने ।
ख) नगरपालिका ा सहभालगता ूिक कृषि कार्यत्रत्र् को एषककृत कार्यत्रत्र्

र बजेट

तजुय ाका ारर् र प्रकृर्ा प्रस्तुत गररनुका साथै अन्त्र् क्षेत्र सँगको अन्त्तर सभबन्त्ध
स ेत स्प्ट  हुने ।
ग) नगरपालिका ा अम्ततर्ारी र रक
घ) कृषि कार्यत्रत्र्

सच ाािनका षिलभन्न

लनर् न तथा अनुग न र

प्रिाह प्रकृर्ाको षिलध र प्रकृर्ा स्प्ट  हुने ।
ापदण्ड, न स
य का साथै गुर्स्तर कार्

ूल्र्ाङ्कन प्रर्ािी षिशेि गरे र परर ार्

गनय

ा आधाररत

ापन प्रर्ािी स्थाषपत गररने उपार् स ेषटने ।
ङ) कृषि कार्यत्रत्र् िाई स ाबेशी, िै ङलगक र िातािरर्

ै त्री, लस ान्त्तकृत र

भौगोलिक िम्ञ्चलत, जििार्ु पररितयन अनूकुिन र र्ाम्न्त्त्रकरर् गररने षििर्
स ाबेश गररने ।
ा) नगरपालिका ा कृषि व्र्िसाषर्करर् गरी कृिा व्र्िसार् प्रि्ध यनका िालग जारी
भएको न ूना षिधेकका षििर् उपर्ुक्त स्थान ा र तह ा स ािेश गरी प्रि्ध यन
गररने ।
छ) कृषििाई सम्न्नकटताको लस्ध ान्त्त ब ोम्ज

सच ाािन र व्र्िस्थापन गनय सच घ, प्रदे श

तथा स्थालनर् नगरपालिकािे कृिक स ूह तथा िडास्तर सभ

अलधकारको

लनक्षेपर्, प्रत्र्ार्ोजनको प्ध लत स्प्ट  गररने ।
६. सचषिधान्ध ारा स्थालनर् तहका सरकारिाई कृषि क्षेत्र सभबम्न्त्ध प्रदत्त म्जभ ेिारी
क) कृषि तथा पशुपािन, कृषि उत्पादन व्र्िस्थापन र पशु स्िास्थर् सभबन्त्धी :
 स्थालनर् नीलत, कानुन, ापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्त्िर्न, अनुग न र लनर् न
 कृषि तथा पशुपन्त्छी बजार सूाना, बजार तथा हाटबजार पूिायधार लन ायर्,
साना लसच ााई लन ायर् र सुधार, तालि , प्रषिलध प्रसार, प्रषिलधक टे िा, कृषि

सा ाग्री आपूलतय र कृिक क्ष ता षिकास कार्यत्रत्र्

सच ाािन, अनुग न र

लनर् न
 कृषि तथा पशपचछी जन्त्र् प्राकृलतक प्रकोप तथा

ाहा ारी रोग लनर्न्त्त्रर्

 पशुपन्त्छी म्ाषकत्सा सेिा व्र्िस्थापन
 कृषि िातािरर्, जैषिक षिषिधता सच रक्षर् र प्रब्ध यन
 उच्ा ूल्र्र्ुक्त कृषि जन्त्र् बस्तुको प्रिधयन तथा षिकास र बजारीकरर्
 पशुनश्ल सुधार प्ध लतको षिकास र व्र्िस्थापन
 स्थालनर् ारन तथा खकय षिकास र व्र्िस्थापन
 पशु आहारा गुर्स्तर लनर् न
 पशु बधशािा र शीत भण्डारर्को व्र्बस्थापन र लनर् न
 पशुपन्त्छी सभबम्न्त्ध बी ा र कजाय सहजीकरर्
 पशुपािन र पशु स्िास्थ स बम्न्त्ध अन्त्र् कार्य
ख) कृषि प्रसार सभबन्त्धी :
 स्थालनर् नीलत, कानुन, ापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्त्िर्न, अनुग न र लनर् न
 जनशम्क्तको प्रक्षेपर्, व्र्िस्थापन र परराािन
 कृिकहरुको क्ष ता अलभबृष्ध , प्राषिलधक सेिा, टे िा, सीप षिकास र सशम्क्तकरर्
 कृषि िीउ षिजन, नश्ल, िखाद्य र रसार्न तथा औिलधहरुको आपूलतय, उपर्ोग र लनर् न
 कृिक स ूह, कृषि सहकारी र स्थालनर् सभब्ध  सच घ सच स्थाहरुको स न्त्िर्, व्र्िस्थापन र
लनर् न
 स्थालनर् स्तर ा कृषि सभबम्न्त्ध प्रषिलध सच रक्षर् र हस्तान्त्तरर्
 कृषि सभबम्न्त्ध सूाना प्राार प्रसार
 स्थालनर् स्तरको स्रोत केन्त्रहरुको षिकास र व्र्िस्थापन
 प्राराषङगक खेलत तथा

िको प्रि्ध यन र प्राार, प्रसार

 कृषि प्रसारको व्र्िस्थापन, सच ाािन र लनर्न्त्त्रर् सभबम्न्त्ध अन्त्र् कार्य
ग) स्थालनर् िडासल लतको कृषि षिकास सभबम्न्त्ध कार्य म्जभ ेिारी :
भेरी नगरपालिकािे स्थालनर् कानून ्ध ारा दे हार् ब ोम्ज का अलधकार प्रत्र्ार्ोम्जत िा लनक्षेषपत
गनय सक्ने छन् ।

 सहभालगता ूिक र्ोजना तजुय ा प्रर्ािी अनुसार बम्स्त र टोिस्तर ाबाट कृषि सभबम्न्त्ध
र्ोजना तजुय ा प्रकृर्ा अििभबन गरी बम्स्त िा टोिस्तरीर् र्ोजना

ाँग सच किन तथा

प्राथल षककरर् तथा छनौट गने ।
 िडा लभत्र सच ाािन हुने र्ोजनाहरुको िालग उपभेक्ता (कृषि स ूह, सच स्था) सल लतको गठन
तथा सोको अनुग न गने ।
 िडाको पाश्रय िम्ात्र (Profile) तर्ारी तथा अ्र्ािलधक गने ।
 कृषि तथा फिफूि नसयरीको स्थापन, स न्त्िर् र प्रि्ध यन, िडास्तरीर् कृषि अगुिाको
तालि को अलभ ूम्खकरर् गने ।
 कृषि िीउ, लबजन,

ि तथा औिधीको

ाग सच किन गने ।

 कृषि ा िाग्ने रोगहरुको षििरर् सच किन गने।
 पशुपचलछ षिकास तथा छाडा ाौपार्ाको व्र्िस्थापन गने ।
 िडा लभत्रको ारनक्षेत्र सच रक्षर् तथा व्र्िस्थापन गने ।
 प्राराङ्गाररक कृषि प्रि्ध यनात् क कार्यहरु गने गराउने ।
 खाद्यान्न, ाछा, ासु, फिफूि, तरकारी, पेर्पदाथय तथा उपभोक्ता सा ाग्रीको गुर्स्तर र
ूल्र्सूम्ा अनुग न गरी उपभोक्ता षहत सच रक्षर् गने ।
 हाट बजारको व्र्िस्थापन गने गराउने ।

पररच्छे द ४
७) कृषि कार्यत्रत्र्

सचाािन र व्र्िस्थापनका िालग सच स्थागत सचराना :

क) नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रको आिश्र्कता र प्राथा कता हेरी कार्य सच ाािन गराउन

लनभन कार्यहरु गने :
 नगरपालिकािे कृषि षििर् हे नक
य ो िालग कृषि षिकास उप‑शाखा स्थापना गने ।
 नगरपालिकािे लनधायरर् गरे को कार्य म्जभ ेिारीको दर्रा तथा सच म्घर्, प्रदे श तहबाट
प्राप्त म्जभ ेबारीिाई लनिायह हुनसक्ने गरी सच राना स्िीकृत गरी कार्य सच ाािन गने
।
 सच गठन सच राना तर्ार गदाय आफूिे नगरी नहुने कार्यका िालग

ात्र न्त्र्ू नत

स्थार्ी

दबयम्न्त्द श्रृजना गने र अन्त्र् कार्य करारबाट िा लनम्जक्षेत्र िा अन्त्तराषिर् िा राषिर्
गैरसरकारी सच स्था िा उत्कृ्ट  अगुिा कृिक िा कृषि षिश्वषिद्यािर्बाट प्राषिलधक
लिइ प्राषिलधक सहर्ोग जुटाउने रर्लनती तर् गने ।
 नगरपालिकाको कृषि उत्पादन, बजारीकरर् र व्र्िसाषर्करर्को स्थालनर् नीलत र
रर्नीलत तर् गने ।
 नगरपालिका क्षेत्र लभत्र कुनै िडा ग्राल र् प्रकृलतको भए उत्पादनको षिम्श्ट ताका
आधार ा त्र्स लबिर्को लब्को ्ान, लसप भएका जनशम्क्तको ार्न गनय सषकने
भौगोलिक क्षेत्र िा खेती र्ोग्र् जल न र जनसच तर्ा हे री उक्त िडा िा दुई िडाको
ु
सच र्क्त
शाखाको रुप ा कार्य गने गरी उक्त पालिका अन्त्तगयत शाखा स्थापना गरी
कृषि व्र्िसाषर्क खेलतिाई प्रश्रर् पुग्ने गरी सच भाव्र्ता ब ोम्ज

उत्पादन षिशेि

जोड ददईनेछ ।
 नगर र लछ ेकी गाँउपालिका सँग सभबन्त्ध षिकास ा षििेश जोड ददन स्तर
अनुसार (Grading) ूल्र् लनधायरर्, गुर्स्तर, लनधायरर् र लनर् न ा षििेश ्र्ान ददने
।
 स्थालनर् हात बजारको व्र्िस्था गरी सो को लनर् न गने ।
 नगर क्षेत्र ा कृषि

ि, िीउ, कृषि स ाग्री र उपजको

आपूलतयको व्र्िस्था स र्

ागको आकिन गरी

ै ल िाउन प्रदे श र सच म्घर् सरकार सँग स न्त्िर् गने र

नगरपालिका लभत्र सहज बेालबखनका िालग एग्रोभे ट िा सहकारीहरुको पलन क्ष ता
षिकास गने

 कृषि व्र्िबसार् सभब्ध  सबै व्र्म्क्त, फ ,य कभपलन, सच घ, सच स्थाको िागत तर्ार
गरी दतृ गरी

ात्र व्र्िसार् सच ाािन गनय ददने र त्र्सको

ापदण्ड ब ोम्ज

का

गरे न गरे को अनुग न, लनर् न र लनर्न्त्त्रर् गने ।
 नगरपालिका क्षेत्र ा उक्त कार्यका अिािा स्थालनर् तहका िालग ऐन ्ध ारा लनधायरर्
गरे का का

ु िे कार्य सभपादन तथा कार्य षिभाजन लनर् ाििीको
गनय गराउन प्र ख

अलधन ा रही कुनै सदस्र्को सच र्ोजकत्ि ा नगर स्तरीर् कृषि षिकास सल लत गठन
गने ।

नगर स्तरीर् कृषि षिकास सल लतको गठन
क) नगरपालिका स्तरीर् :
ु िा प्र ख
ु िे तोकेको नगरपालिकाको सदस्र् सच र्ोजक
(1) नगरपालिकाको प्र ख
ु िे तोकेको नगरपालिकाको
(2) नगरपालिका प्र ख

षहिा सदस्र् सदस्र्

ु िे तोकेको नगरपालिकाको अल्पसच तर्क सदस्र् सदस्र्
(3) नगरपालिका प्र ख
ु प्रशासकीर् अलधकृत िा लनजिे तोकेको र्ोजना शाखा प्र ख
ु
(4) नगरपालिकाको प्र ख
सदस्र्
(5) नगरस्तरीर् उद्योग बाम्र्ज्र् सच घका प्रलतलनलध सदस्र्

ु सदस्र्
(6) नगरपालिका लसच ााई शाखा प्र ख
(7) नगरपालिका लभत्र कार्य गने कृषि सभब्ध  गैर सरकारी सच स्थाका प्रलतलनलध सदस्र्
(8) नगरपालिका लभत्रका षिभन्न कृषि तथा पशु व्र्िसार्ीको प्रलतलनलध सदस्र्
(9) नगरपालिका म्स्थत बैंक तथा षिलतर् सच स्थाका प्रलतलनलध सदस्र्
(10) नगरपालिका षिलतर् सहकारी तथा कृषि सच स्थाका प्रलतलनलध सदस्र्
(11) नगरपालिका लभत्रका उत्कृ्ट  कृिक स ूह

उत्कृ्ट 

षहिा कृिक सदस्र्

्र्ेबाट सबैको प्रलतलनलधत्ि हुने गरी

(12) नगरपालिका लभत्रका उत्कृ्ट  कृिक स ूह

्र्ेबाट प्रलतलनलधत्ि हुने गरी उत्कृ्ट  पुरुि

कृिक सदस्र्
(13) नगरपालिका िडा स्तर िा सेिा केन्त्र स्तरका क ा
य ारी कृषि र पशुसेिा गरी दुई जना

प्रलतलनलध सदस्र्
ु सदस्र्
(14) पशु सेिा शाखाका शाखा प्र ख
ु सदस्र्-सम्ाि
(15) कृषि षिकास उप‑शाखाका शाखा प्र ख
ु
नोट: र्स नगरपालिका ा गुर्स्तर लनर्न्त्त्रर् शाखा, बजार व्र्िस्थापन शाखाका प्र ख
िा
प्रलतलनलध तथा कृषि सँग सभबम्न्त्धत लबशेि् िा अनुभषि कृिक, कृषिक्षेत्र ा उत्कृ्ट  र्ोगदान
पुर्ायउने व्र्म्क्तिाई आिश्र्कता अनुसार आ न्त्त्रर् गनय सषकनेछ ।

१) िडास्तरको कृषि षिकास सल लत:
नगरपालिकाको िडा तह ा कृषि र पशुपचलछ सेिा षिकासका िालग दे हार् ब ोम्ज का
सल लत गठन गररनेछ ।
(१) िडा अ्र्क्ष िा लनजिे तोकेको कुनै अन्त्र् सदस्र् सच र्ोजक
(२) िडाको

षहिा सदस्र् सदस्र्

(३) िडाका सम्ाि सदस्र्
(४) िडास्तर ा कृषि सभब्ध  गैर सरकारी सच स्थाका प्रलतलनलध सदस्र्
(५) िडाको कृिक स ूह, सच स्थाको भेिाबाट छनौट भएका

षहिा र पुरुि प्रलतलनलध

सदस्र्
(६) िडा ा कार्यरत उत्कृ्ट  अगुिा कृिक

प्रलतलनलध सदस्र्

्र्े अगुिा भेिाबाट छनौट भएका

(७) िडा म्स्थत एग्रोभेट प्रलतलनलध सदस्र्

ु सदस्र्
(८) िडा म्स्तथ पशु सेिाकेन्त्रका प्र ख
ु सदस्र् – सम्ाि
(९) िडा म्स्थत कृषि सेिाकेन्त्रका प्र ख
नोट: िडा लभत्रका उत्कृ्ट  कृिक, षिशेि् िा कृषि स बम्न्त्ध लसप भएका व्र्म्क्तिाई आिश्कता
अनुसार आ न्त्त्रर् गनय सषकनेछ ।


उपरोक्त सल लतहरु ा एक

षहना लभत्र सबै पद पुलतय भई कार्य सुाारु गनुय पनेछ ।



सल लतहरुिे आफ्नो आन्त्तरीक कार्यषिलध आफै बनाई कार्य सुाारु गनेछ र आिश्र्कता
अनुसार बैठक बस्नेछ तर कम्भत ा पलन बियको लतन पटक सल लतको बैठक अलनिार्य
रुप ा बस्नु पनेछ ।



उपरोक्त सल लतहरु ा राम्जना ा पेश गरी िा अन्त्र् कुनै षकलस िे ररक्त हुन आए ा
जसरी शुरु ा लनर्ुक्त भएको लथर्ो सोही प्रकृर्ा पुर्ायई पद पूलतय गने व्र्िस्था गररनेछ ।



र्स सल लतको बैठक भत्ता तथा अन्त्र् ब्र्बस्था नगरपालिकाको लनर्

ब ोम्ज

हुनेछ ।

२) नगरपालिका ा कृषि षिकास सल लतको का , कतयव्र्, अलधकार, म्जभिारी र उत्तरदाषर्त्ि :
क) सचस्थागत सुदृषढकरर्को कार्य:
(१) स ूह गठन र परराािन : प्रते क

िडा कार्ायिर् अन्त्तरय गत का बम्स्त ा आिस्र्कता

अनुसारका व्र्िसाषर्क कृषि स ूह, सच स्था गठन गनय प्रोत्साहन गनेछ र स ूह षिगत ा
गठन भएका उत्कृ्ट  कृषि स हु हरुको िगत अ्र्ािलधक गरी राख्ने । स हु गठन गदाय
षहिा, पुरुि िा ल म्श्रत

सोही अनुसार स ूह गलतम्शिता

जुन उपर्ुक्त हुन्त्छ

व्र्हाररकता हे री गठन गनुय पदयछ । सके सभ

उत्पादन लबशेिका आधार ा स ूह गठन

गनय उत्प्रेररत गररनु पने र एउटा स ूहको व्र्म्क्त
नलिने। स ूह-स ूह

र

सकेसभ

अको स ूहको सदस्र्ता

ल िेर सहकारी सच स्थाको गठन भएको लनकै प्रभािकारी

दे म्खएकोिे

र्स्ता स ूहहरुिाई सहकारी सच स्था ा आब्ध  हुन स ेत उत्प्रेररत गने। स ूह िा सच स्थािाई
िडा कार्ार्िर् ा दताय स ेत गरी राख्ने र अनुदान िा कृषि सा ाग्रीको
पलन

र्स्ता स ूह िा

सच स्था

ाफयत

गद्दय सषकनेछ ।कृषि

ाग सच किन र षितरर्

सल लतिे

िडागत र कार्य

प्रकृलतगत रुप ा र्स्ता स ूह िा सच स्थाको अलभिे ख स्प्ट  रुप ा राख्नु पदयछ।र्सरी गठन
भएका स ूहको षिधान िगार्त बैठक बस्ने, ाइन्त्र्ू ट राख्ने, बात परराािन गने भए त्र्सको
षिलध

र

प्रकृर्ा ा स ेत सल लतिे

स ूहिाई स ूहको
कार्र्क्रम

आिश्क सहर्ोग स ेत पुरर्ाउने।र्स्ता

कृिक

लबशेितानुसारको तालि , अििोकन भ्र र्, प्रोत्साषह पुरुस्कार जस्ता

सच ाािन गरी लतनको क्ष ता षिकासका साथै कार्य ा उत्प्रेररत स ेत गराइ

राख्र्नु पदयछ ।सरकारी िा गैरसरकारी तहबाट ती स ूहिाई उपिब्ध गराइने श्रोत साधन ,
औजार, उपकरर्, ि बीउ लबजन, बाख्रा, कुखुरा आदद बारे स ेत पूि य जानकारी ददई स र् ै
ाग सच किन गररनु पदयछ । र्दद
लबजन

स्थानीर्

तहिे स्थानीर् स्तर ा नै त्र्स्ता उन्नत िीउ

उत्पादन स्थानीर् तह ा नै गने कार्र्क्रम

लबक्रमी गनय

ााहे ा स्थानीर् खरीद नीलत

स ेत

रहे छ
तर्

र

गरी

ती स ूहहरुिे बीउ लबजन
खररद

कार्य स ेत

गरी

कृिकिाई प्रोत्साषहत गनुय पदयछ ।
र्स सभबम्न्त्ध बृस्तृत षििरर् अनुसूाी १

ा ददईएको छ ।

(२) स्थालनर् कृषि श्रोत व्र्म्क्तको रुप ा अनुभिी अगुिा कृिकको छनौट र सचिग्नता :



स्थानीर् स्तर ा खेभतपालत, तरकारी खेलत, पशुपािन, फिफूि खेलत,

ाछापािन,

कुखुरापािन आदी कार्य ा व्र्िहाररक ्ान आजयन गरे का कृिकहरुको ्ान, अनुभि र
सीपिाई अन्त्त्र् कृिकहरु ा पलन कृिक बाट कृिक ा

व्र्िहाररक रुप ा आदान

प्रदान गनय त्र्स्ता उत्कृ्ट  अनुभिी कृिकिाई सल लतिे छनौट गरी तालि स ेत प्रदान
गने।


र्सरी ताधलम प्राप्त उत्कृ ष्ट अनुभवी कृ षकलाई कृ धष प्रसार कार्यक्रममा संलग्न गराउने
नीधत धलइने र् ।



उत्कृ ष्ट अनुभवी कृ षकलाई CTEVT बाट थप सीप आजयनको अवसर समेत ददइ मान्र्ता
ददइने र् ।



नगरपालिका क्षेत्र ा लबलभन्न कृिक स ूह ा आि्ध ता जनाउने सच स्थागत व्र्िस्था
गररनेछ ।



दकसान देधख दकसान प्रसार गनय स्थानीर् भाषा तथा पररधित व्यधिबाट सीप, ज्ञान प्राप्त
गनय सहज, कम खर्ियलो र समर्मा उपलब्िहुनका साथै दीगो समेत हुने देधखएकोले
दकसान देधख दकसान कार्यक्रमलाई संिालन, व्यवस्थापन र प्रोत्साधहत गने नीधत धलइने
र् ।

३) स्थानीर् एग्रोभेटको छनौट र सचिग्नता:


स्थानीर् तह ा लनजी क्षेत्रको सच िग्नता बढाउन स्थानीर् तह ा एग्रोभेटहरु स्थापना
गनयका िालग प्रोत्साहन गररनेछ र लतलनहरुिाई तालि प्रदान गने व्र्िस्था गररनेछ
।



स्थानीर् नगरपालिका ा दताय गराई िीउ, षिजन, औिलध, सा-साना कृषि उपकरर्
सहज उपिब्ध गराउने व्र्िस्था गररनेछ ।

४) स्थानीर् कृषि सहकारी सचस्थाको परराािन:



ु क, सेिा ूिक र लनकासी
स्थानीर् तह ा उत्पादन ूिक, बजार ि

ूिक, बात तथा

कजाय सहकारी ा बलगयकरर् गरी लतनिाई स्थानीर् तह ा इजाजत ददने र तदनुसारका
सेिा स्थानीर् तह ा कृिकहरुिाई ददने गरी सहजीकरर् गने गराउने ।


र्सका

आलतररक्त

अनुसूाी

१

ब ोम्ज

पररपक्ि

कृिक

स ूहिाई

कृषि

सहकारी ा रुपान्त्तरर् गने कार्य पलन गररनेछ ।
५) कृषिको थोक तथा खुरा व्र्ापार प्रब्ध यन गराउने:


एक िा एक भन्त्दा बढी स्थानीर् तह ल िे र कृषिको थोक र खुरा व्र्ापार प्रि्ध यन
गने नीलत लिइने छ र र्स ा प्रदे श तथा सच घीर् सरकारको प्राषिलधक तथा
आलथयक सहर्ोग स ेत जुटाइने छ ।



कृिकिाई उम्ात
जथाभािी



ूल्र् प्रदान गररनुका साथै उपभोक्तािाई पलन षिाौलिर्ाको

ूल्र्बाट जोगाउने

ूल्र् नीलत तजुय ा गरी िागु गररने छ ।

नगरपालिका क्षेत्र ा खाद्यान्न तथा पशु हाट बजार, म्ास्र्ान केन्त्र, राषिर् र
अन्त्तरराषिर् लनकासीको ब्र्िस्था स ेत गनय राषिर् बजार सच ग आब्ध  गराउन
स्थानीर् सरकारिाई सहर्ोग पुरर्ाइने छ ।



सरकारी क्षेत्रबाट

ात्र र्ी कार्य सच भि नहुने हुचदा सरकारी लनजी र षित्तीर्

क्षेत्रको स न्त्िर् र साझेदारी ा र्स्ता कार्य अगालड बढाउन नेपाि सरकार र
प्रादे म्शक सरकारिे स ेत सहम्जकरर्का िागी गाउँपालिका/नगरपालिका

ाफयत

स न्त्िर् स्थाषपत गररने छ ।
६) कृषि षिद्यािर् र कृषि अनुसन्त्धान केन्त्त्रहरुको प्राषिलधक सहर्ोग जुटाउने:


नगरपालिका ा CTEVT बाट सभबन्त्धन प्राप्त कृषि षिद्द्द्यािर्हरु सच ग दीघयकािीन
सभबन्त्ध स्थापना गररने छ ।



षिद्द्द्यािर्का

षिद्द्द्याथीहरुिाई

कृिक

स्थानान्त्तरर् ा

प्राषिलधक

सहर्ोग

षिद्द््र्ािर्सच ग

साझेदारी

सभझौता

स ूह

सच ग

आब्ध 

पुरर्ाउनकािालग
गनय

सौदा

गराई

सच स्थागतरुप ा

तर्ार

गरी

प्रषिलध
ती

सभबम्न्त्धत

कार्यपालिका ा पेश गरी ती षिद्द््र्ािर्को औपााररक सभबन्त्ध स्थाषपत गराउने
कार्य ा सहर्ोग पुरर्ाइने छ ।


र्स कार्य ा आिस्र्क दे म्खए स्थानीर् म्शक्षा शाखािाई स ेत आि्ध  गराई कार्य
अगालड बढाउन सषकने छ ।



त्र्स्तै राषिर् एिच प्रादे म्शक अनुसन्त्धान केन्त्रहरु सच ग पलन सहकार्यकोिागी
सहकार्यको ढाँाा तर्ार गरी स्िीकृत

उन्नत प्रषिलध र षिउ षिजनहरु कृिकको

थिो ा प्रदशयन गराउन स ेत सहम्जकरर् गररने छ ।
७) कृ धष प्रसारका अन्र् कार्यक्रमहरु संिालन गने:


ददगो कृषि षिकासका िालग गनुय पने कार्य र अपनाउनु पने प्रषक्रमर्ाहरु तथा नर्ाँ
िा आधुलनक प्रलबलधको प्राार प्रसार गनयका िालग अििभबन गनुय पने कृषि
प्रसारका तररकाहरु बारे अनुसूाी २

ा प्रस्तुत गररएको छ ।

८) स्थानीर् र्ोजना तजुय ा, कार्ायन्त्िर्न, अनुग न र ूल्र्ाचकन कार्य गने:
क) स्थानीर् कृषि सल लतिे स्थानीर् र्ोजना तजुय ा ारर्को स र्तालिकाका अलधन ा
रही सहभलगता ूिक र्ोजना तजुय ा गनय नगरपालिकािाई स ग्र कृषि क्षेत्रको
बजेट पूिायन ु ान,

ागयदशयन र आगा ी आलथयक बिय ा लिइने नीलत लनम्ित स र् ा

पेश गररने छ र र्ोजना प्रकृर्ािाई

सघाउ पुरर्ाउनु का साथै अन्त्र् लबिर्गत

क्षेत्र सच ग स न्त्िर् गरी स्थानीर् तहको र्ोजना प्रकृर्ा ा

ूिप्रिाषहकरर् गररने छ

।
ख) कृषि षिकास र्ोजना सच ग सभब्ध  नीलतगत लनर्यर् लिन नगरपालिकािाई लनभन
षकलस को प्राषिलधक सहर्ोग पुरर्ाइने छ:
१. कृषि लबिर्गत क्षेत्रको

्र्कालिन (आिलधक) र्ोजना तजुय ा गरी स्थानीर्

आिलधक र्ोजनाको अलभन्न अच गको रुप ा

ु प्रिाषहकरर् गने र िगानी
ि

सुरम्क्षत गराउने कार्य ।
२. कृषि लबिर्गत क्षेत्रको

्र्कालिन सच राना (MTEF) तर्ार गरर कम्भत ा पलन

प्राथल कता प्राप्त र्ोजना र कार्यक्रम का िालग िगानी सुरम्क्षत गराउने कार्य ।
३. आिलधक र्ोजनाको िक्ष, उद्देश्र् र नीलत तथा रर्नीलत ब ोम्ज

बाषियक

र्ोजना तजुय ा गने गराउने कार्य ।
४. कृषि क्षेत्र ा सच िग्न सबै सरोकारिािाको स न्त्िर् बैठकको आर्ोजन गरी
सरकारी, लनजी, सहकारी तथा गैरसरकारी एिच षिकाससाझेदारहरुको
सच िग्नता ा आगा ी आ.ब.

ा गररने िगानीकािालग

बजेट पुिायन ु ानको

प्रक्षेपर् तर्ार गरी स्थानीर् कार्यपालिका ा स र् ै प्रस्तुत गने कार्य ।
५. पररच्छे द-५
ग) कृषि कार्यक्रम

ा ददएको र्ोजना ाक्रम ा सहभालगता जनाउने कार्य ।
षिशेि गरे र कृिकको खेत बारी ा सच ाािन हुने हुनािे र्ोजना

तजुय ा गदाय नै कृिकिाई के कस्तो प्राषिलधक, आलथयक िा िस्तुगत सहर्ोग

ााषहने हो त्र्स्को स्प्ट  पषहाान गरी तदनुसार कार्य गनय गराउन नगरपालिका
िाई आिस्र्क

लनभन सहर्ोग र्ोजनाब्ध  ढच गबाट पुर्ायइनेछ;

९) िडा ा सचाािन हुने कृषि कार्यक्रम िाई

स्थानीर् कृिक स ूह, सहकारी, अगुिा िा अन्त्र्

सरोकारिािाहरुसचग अन्त्तरकृर्ा गरी दे हार् ब ोम्ज को बलगयकरर्का आधार ा िडा
सल लत ा प्रस्तुत गने:
क) स्थानीर् कृिक स हु , सच स्था, सहकारी सच स्था, उपभोक्ता स ूह,
गैरसरकारी सच स्था िा कृिकको आफ्नै श्रोतबाट सच ाािन हुने
कार्यक्रम ;
ख) सभबम्न्त्धत नगरपालिकाको िागत सहभालगता ा सच ाािन हुने
कार्यक्रम ;
ग) नगरपालिकाको आफ्नै श्रोतिे सच ाािन हुने कार्यक्रम ;
घ) प्रदे श िा सच घीर् सरकारको अनुदानबाट सच ाािन हुने कार्यक्रम ;
ङ) प्रदे श तथा सच घीर् सरकारबाट स्थानीर् तहको स न्त्िर् ा सच ाािन हुने
कार्यक्रम ;
ि) षिकास साझेदारसच गको सहकार्य ा सच ाािन हुने कार्यक्रम ;
र्) लनजी क्षेत्र सच गको साझेदारी ा सच ाािन हुने कार्यक्रम ; र
ज) अन्त्र् कुनै षकलस बाट सच ाािन हुने कार्यक्रम

।

ख) कृषि क्षेत्र षिकास षिस्तार र प्रि्ध यनात् क कार्य:
i.

अनुभिी अगुिा षकसान प्रि्ध यन कार्यत्रत्र् :
o उद्य ी षकसान तथा अनुभषि अगुिा षकसानका िालग क्ष ता षिकासका कार्यक्रम
सच ाािन गने र लतनको सीप, ्ान, अनुभििाई पहुँा नपुगेका कृिक सभ पुरर्ाउने

o र्सरी स्थानीर् सीप, ्ान र अनुभििाई कृिक स क्ष पुरर्ाउन सभबन्त्ध ा सल लतिे
न स
य ,

ापदण्ड तथा ज्र्ािा दररे ट तर् गरी सभबम्न्त्धत नगरपालिकाबाट पाररत गराई

िागु गने गराउने
ii.

उत्त अभ्र्ासको सचाार, लसकाई प्रब्ध यन
o कृषि कार्यको उत्त

अभ्र्ासको आदान प्रदान, प्राार, प्रसार ( ेिा, प्रदशयनी, अििोकन

भ्र र्को ) आर्ोजना गने
o एक गाउँ, टोि, बम्स्त एक उत्पादनको कार्यक्रम िाई प्राथाल क्ता प्रदान गने
o व्र्िसाषर्क कृषि र प्रषिलध बारे को र र्सको तुिनात् क िाभको व्र्ापक प्राार प्रसार
गने

o कृषि सूाना केन्त्त्र, इ-कृषि प्रषिलधको षिकास बारे नगरपालिका ा रार् सल्िाह ददने र
आिश्र्क प्राषिलधक सहर्ोग उपिब्ध गराउने
iii.

कृषि
o

ि :
ाटो सुधार, प्राराचगाररक पदाथय व्र्बस्थापन, प्राराचगाररक एचि कभपो्ट 

ि, कृषि

ा ुनको प्रर्ोग तथा भकारो सुधार र ददगो कृषि षिकास गलतषिलध सच ाािन गने
iv.

तरकारी खेती प्रि्ध यन र षिकास:
o व्र्िसाषर्क तथा बे ौस ी तरकारी खेलत प्रब्ध यन गनयको िालग हररत गृह, प्िाष्ट क
घरको प्रर्ोग ा व्र्ापकता ददने र स्थानीर् पररम्स्थलत अनुसारका तरकारी खेलतिाई
प्रोत्साहन गने, तरकारी खेलत ा नषिनत प्रषिलधको जानकारी गराउने, कृिकिाई सीप,
प्रषिलध , ्ान, अनुलभिाई हस्तान्त्त्तरर् गने ।
तथा कृिक

o तरकारी खेतीिाई स्िस्थरुप ा उत्पादन गनयको िालग आ.ई.षपए
पाठशािा प्ध लत अििभबन गनय प्रोत्साहन गने ।
o बािी उपाार म्शषिर कार्यत्रत्र्
o स्थानीर् सच भाव्र्तानुसार
िीउ,

प्राचगाररक

लबिादी

सच ाािन गने ।

ौस ी तथा बे ौस ी तरकारी खेलतको िालग तरकारीको
िगातका

तरकारी

खेतीिाई

स ाग्रीहरु कृिकहरुिाई ५० दे म्ख १०० प्रलतशत सभ

आिश्र्क

पने

कृषि

अनुदान ा उपिब्ध

गराउने ।
v.

फिफूि खेलतको प्रब्ध यन र षिकास:

o नगरपालिकािाई आिश्र्क पने फिफूिको नसयरी स्थापना गने साथै उक्त
नसयरीिाई श्रोत केन्त्रको रुप ा षिकास गने
o स्थानीर् सच भाव्र्ताका आधार ा सुन्त्तिा, कालगत,

ौस , , दाते ओखर, स्र्ाउ,

ु आदद जस्ता फिफूि खेलतिाई व्र्िलसर्क
हिुिािेद, षकषि, नासपालत, अिै म्ा, जैतन
रुप ा उत्पादन बढाउने र बजारीकरर् ा सहर्ोग पुरर्ाउने कार्यत्रत्र्

सच ाािन गने

।

o फिफूिको षिरुिाहरु ा कृिकहरुिाई प्रोतशाहन स्िरुप ५० दे म्ख १००
प्रलतशत सभ
vi.

अनुदान उिब्ध गराउने ।

खाद्यान्न तथा नगदे बािी प्रि्ध यन कार्यक्रम

o सघन धान खेलत प्रषिलध (SRI), उन्नत गहुँ,
र षिकास गने षकलस का कार्यत्रत्र्

कै, धान कोदो, फाफर आददको प्रि्ध यन

सच ाािन गने ।

o नगदे बािी प्रि्ध यन (कषफ, अदुिा, बेसार, िसुन, प्र्ाज, केशर, अिै ाी, के ो ाइि,
ेन्त्था, सजीिन आदद) षिकास तथा व्र्िसाषर्करर् गने कार्यत्रत्र्
o

ौरी,
कार्यत्रत्र्

कन्त्र्े लसताके गोब्रे
सच ाािन गने ।

सच ाािन गने ।

च्र्ाउको व्र्िसाषर्ककरर्को िालग आिश्र्क

o उन्नत जातका िीउ लबजन उत्पादन तथा प्रि्ध यन, नसयरी स्थापना र सुदृकढकरर्
(खाद्यान्न, तेिहन, दिहन, तरकारी,

भइु घास,

डािे घास, फिफूि आदद) गने

गराउने ।
vii.

कृषि स ाग्री तथा कृषि र्ाम्न्त्त्रकरर्को प्रि्ध यन:

o कृषि सा ाग्रीहरु (टे क्टर, सा ाग्री ढु िानीको िालग षपक अप म्जप ल लन षटिर, धान,
कै तथा गहुँ ा ुट्ने थ्रेसर, पालन तान्ने सोिार पभप, पापा पभप,
प्िाषटक

पाईप,

सा षु हकरुप ा
कृिकहरुको

स्प्रेर्र,

आरी,

लसकेार

प्रर्ोगको

िालग

प्रोत्साषहत

िगार्तका
गने

सा ाग्री)

।सथै

उक्त

ोटर, जेनेरेटर,
को प्रदशयन र
सा ाग्रीहरुिाई

ागको तथा आिश्कताको आधार ा ५० दे म्ख १०० सभ

अनुदान ा

उपिब्ध गराउने ।
पशुपािन तथा व्र्साषर्करर् :

viii.

o उन्नत जातका तथा व्र्िसाषर्करर्का षहसाबिे बषढ तुिनात् क िाभ ददने सक्ने बाख्रा,
बचगरु , कुखुरा, हाँस, गाई, भैं सी, ाछा, भेडा आदद पािन ा कृिकिाई प्रोत्साहन गने ।
o सहुलिर्त कृषि ऋर् का साथै बी ाको व्र्स्था गने ।
o दूध तथा दुग्ध पदायथ उत्पादन तथा प्रशोधनको िालग उपर्ुक्त िातािरर् बनाउने ।
o गोठ तथा गोठे ि सुधार, पशु ूत्र सच किन तथा प्रर्ोग, जैषिक षििादी प्रब्ध यन सभबम्न्त्ध
कार्य गने ।
o पशु पोिर्, खकय, ारनक्षेत्रको षिकास व्र्िस्थापन, डािे घाँस, भइु घाँस, अम्रररसो आदीको
उत्पादन तथा प्रशोधन गने
o पशु स्िास्थ सेिा व्र्िस्थापन,आधुलनक प्रषिलध र्ुक्त पशु आहारा व्र्िस्थापन, नश्ल सुधार,
पशुम्शषिर सच ाािन गने ।
ix.

साना लसचााई :

o साना लसच ााई प्रषिलध हस्तान्त्त्तरर् तथा प्रब्ध यन (बिायको पानी सच किन तथा प्रर्ोग, कुिो,
पैलन,MUS, पोखरी, म्स्प्रङ्किर,थोपा लसच ााई, प्िाष्ट क पोखरी आदी) सभबम्न्त्ध कार्य गने ।
x.

खाद्य सचरक्षर् तथा भण्डारर् :

o नगरपालिकाको खाद्यान्न उत्पादन तथा आिश्कताको साथै खाद्यान्न अल्पता पररिारको
तथर्ाचक सच किन गने र उपिब्धता तथा आपूलतयको म्स्थलत अद्द््िालधक गने ।
o स्थानीर् तह ा खा्ध  भण्डारर्को सीप हस्तान्त्त्तरर्,अलभ म्ु खकरर् गने, स्थानीर् उत्पादन
खररदको स थयन

ूल्र् िगार्त खररद कार्यको व्र्िस्थापन गने, न्त्र्ून खाद्द््र्ान्न स र् ै

आपूलतयको व्र्िस्था गने गराउने ।
o नगरपालिका स्त्तरीर् खाद्य सुरक्षा सल तको गठन गरर प्रत्र्ेक ाै ालसक ा बैठक बसी
खाद्य सुरक्षाको अव्था लबशिे िर् गरर तथर्ाङ्क अद्द््िालधक गने ।

ग) कृषि सभबम्न्त्ध नीलत, ऐन, र्ोजना, गुरुर्ोजना तजुय ा,

ापदण्ड लनधायरर् र लनर् न सभबम्न्त्ध

कार्य गने
o नगरपालिकाको सानदलभयकता हेरी सच घीर्, प्रादे म्शक नीलत र कानून सच ग नबाम्झने गरी
स्थानीर् नीलत, कानून तजुय ा

ा सभबम्न्त्धत नगरपालिकािाई प्राषिलधक सहर्ोग पुर्ायउने

।
घ) क्ष ता षिकास सभबम्न्त्ध कार्य गने गराउने:
o स्थानीर् कृिक स ूह,

षहिा कृिक, साना तथा लस ान्त्त षकसान, जग्गा षिषहन अदीिाई

उनीहरको ााहाना र प्रथाल कता अनुसराकाका कार्यत्रत्र्

तजुय ा गरी सच ाािनको

व्र्िस्था ल िाउने।
o

स्थानीर् कृषि रोजगारीिाई र्ायददत बनाउन ज्र्ािाको उम्ात व्र्िस्था गने ।

o कृषि जन्त्र् उद्योग तथा व्र्िसाषर्क कृषि फ य स्थापन गनय सहर्ोलग कार्यत्रत्र्
सच ाािन गने ।
o व्र्िसार् स्थापन गनयको िालग आिश्र्क पूिायधारको षिकास ा सहर्ोग तथा
स ाग्रीहरु ा अनुदानको व्र्िस्था गने ।
ङ) स्थानीर् तह ा

षिलभन्न

ापदर्ड र गुर्स्तर कार्

राख्न

औिधी िा षििादीको प्रर्ोग, नापतौि, हाटबजार र

लनर् नको ब्र्िस्था ( ासु जाँा,
ूल्र् लनर् न, ज्र्ािा

जुरी आदी )

ा) आन्त्तररक कार्यषिलध तथा षिलनर् ाििी पाररत गराउने :
क) कृषि सल लतको लनभन ब्र्िस्था स ेषटएको आन्त्तररक कार्यषिलध पाररत गरी कार्य
सुब्र्िम्स्थत गररने छ
उक्त आन्त्तररक कार्य षिलध ा:


अ्र्क्ष, सदस्र् तथा सदस्र् सम्ािको र िडा कृषि षिकास सल लतको कार्य
जभ ेिारीको व्र्िस्था गररने;



बैठक सच ाािन र व्र्िस्थापनको व्र्िस्था ल िाइने;



गाउँपालिका/नगरपालिका क्षेत्र ा कृषिकार्यक्रम

सच ाािन र व्र्िस्थापनकािलग

आिस्र्क नीलतगत र कानूनगत लनर्यर् लिइने; र


स्थानीर् कृषि अगुिा परराािनको ब्र्िस्था ल िाउने ।

ख) कृषि प्राषिलधक जनशम्क्तको प्रक्षेपर् गने:
१.

कृषि सभब्ध  सबै कार्ायिर्को सच गठन तथा व्र्िस्थापन सिेक्षर् गरी
गराई कृषि क्षेत्रिाई ााषहने न्त्र्ुनत

जनशम्क्त र त्र्सको षकलस (

स्थान षिशेि अनुसार) तह आदद लनधायरर् गने र स्थानीर् गाउँपालिका
तथा नगरपालिका ा रार् सषहत पेश गररने ।

२. दरबम्न्त्द स्िीकृत गराउने र स्थानीर् लनकार् सच ग स न्त्िर् गरी
आकृलत फार

ागको

पठाउन िगाइने ।

३. लसफाररश भइ आएका क ा
य ारीिाई कार्य म्जभ ेिारी तोकी
आिस्र्कतानुसार उपशाखा िा िडा ा का

ा िगाइने ।

४. क ा
य ारी हरुसच ग कार्यसभपादन करार गने र प्रोत्साही परुस्कार र
दण्डको व्र्िस्था कार्य म्जभ ेिारी लनिायह गरे अनुसार गने गराउने
व्र्िस्था ल िाइने ।
५. गैर सरकारर िा लनजी क्षेत्रको जनशम्क्तको पलन दोहोरो नपने गरी
उम्ात परराािनको नीलत लिइने ।
ु ीको व्र्िस्था ब ोम्ज
छ) सच षिधानको अनुसा

ऐन द्वारा तोककएको कार्य म्जभ ेिारीको सभपादन,

सचर्ोजन, लनक्षेपर् तथा स न्त्िर्:


ऐनद्वारा कार्यषिलध ा उल्िे ख भएअनुसार स्थानीर् सहकारी सच स्था, बजार ब्र्िस्थापन,
कृषितथा पशुपािन, कृषि उत्पादन व्र्िस्थापन र पशु स्िास्थर् सभबन्त्धी तथा कृषि प्रसार
सभबम्न्त्ध

ूतर् म्शियक र अन्त्तगयत नगर कार्यपालिकािे पाररत गरे को ऐन र लनर् ाििी

िा कानूनको अधीन ा रही षिषिध कृर्ाकिाप सच ाािन र व्र्िस्थापनको कार्य गररने छ
।


स र् स र् ा प्रदे श तथा सच घीर् सरकारबाट स्थानीर् तहिे गनय सक्ने थप कार्य
म्जभ ेिारी प्रत्र्ार्ोम्जत िा लनक्षेषपत भएर आउने कार्य म्जभ ेिारीिाई आफ्नो क्षेत्र ा
सच ाािन तथा व्र्िस्थापन गररने छ ।



उक्त

सबै

प्राप्त कार्य म्जभ ेिारीिाई स्थानीर्तह ा कार्यरत सबै सरोकारिािाको

सहकार्य िा स न्त्िर् ा कार्य सभपादन गररने ब्र्िस्था ल िाइने छ ।


स्थानीर् तह ा कार्य सच ाािन लनर् ाििी तर्ार गदाय नगर कार्यपालिकाको कृषि षिकास
सल लतिे िडातह ा सच ाािन गररने कृर्ाकिापिाई स्प्ट  पररभाषित गररने छ ।



िडास्तरबाट गररने

कृषि कार्यको म्जभ ेिारीको सूाी तर्ार गरी पाररत गनय गराउन

सभबम्न्त्धत नगर कार्यपालिका ा लसफाररशसषहत पेशगररने छ ।


सुभपेको कार्य म्जभ ेिारी लनिायह गनय गराउन िडा तह ा सल लतिे लतनको क्ष ता
षिकासका साथै प्रषिलधक सहर्ोग जुटाई
प्रस्तुत गररने छ ।

ज) अन्त्तर सभबन्त्ध र स न्त्िर् :

सहम्जकरर् गने कार्यक्रम

र्ोजना ब्ध  ढच गबाट

कृषि सल लतिे स्थानीर् नगरपालिका ा कृषि कार्यिाई सच ाािन र व्र्िस्थापन गदाय घलन्ट त
सहर्ोग, स न्त्िर् र सभबन्त्ध कार्यिाई स न्त्िषर्त गनय गराउन
व्र्म्क्त,

र सभब्ध  कार्ायिर्, सच स्था िा

तु र्तर्ा नगरपालिका प्रलत उत्तरदार्ी भई दे हार् ब ोम्ज को कार्य गनय गराउने ब्र्िस्था

गररने छ:
क) स्थानीर् कृिक पररिार, स ूह, सच स्था सच ग लतनको आिस्र्कता पषहाान, प्राथल कता लनधायरर्
र श्रोत साधन ा साझेदारीका साथै सहभलगता ा कार्यक्रम

सच ाािन गने गराइने ।

ख) स्थानीर् कृिक पररिार षिशेि गरे र षिपन्न र लस ान्त्तकृत पररिारिाई केन्त्र ा राम्ख उक्त
कार्य गनय गराउन िडास्तरका साथै

िम्स्त/टोिस्तर ा कार्यरत गैरसरकारी सच स्थाको

सहर्ोग र स न्त्िर् ा उक्त कार्य गने गराइने ।
ग) नगरपालिका ा कृषि क्षेत्र सच ग प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्ष सरोकार राख्ने शाखा साथै लबिर्गत सल लत र
उपसल लत सच ग अन्त्तरसभबम्न्त्धत षििर् ा औपााररक तथा अनौपााररक सभबन्त्ध स्थापना गने
गराइने र एक अकायका कार्यक्रम

ा पररपूरकता कार्

गनय गराउन सदै ि सकृर् भूल का

लनिायह गररने ।
घ) स्थानीर्तह ा कार्यरत कृषि सेिा प्रदार्कको सूम्ा तर्ार गरर लनर्ल त रुप ा अद्द््र्ािलधक
गराई राख्ने, र्सरी सूाी तर्ार गदाय ती सच स्थािे स्थानीर् तहको कुन कस्ता प्रकृलतका
कृर्ाकिाप िा कार्यक्रम

बम्स्त/टोि ा पररिार ा केम्न्त्रत गरे का छन त्र्सको षिबरर् तर्ार

गने र दोहोरो नपने गरी कार्यक्रम

स न्त्िषर्त रुप ा सच ाािन गने

ङ) सच स्था ा कार्यरत प्राषिलधक जनशम्क्तको अलधकत

व्र्िस्था ल िाइने ।

उपर्ोग गररने उपार् पषहाान गररने र

सरोकारिािासच ग छिफि गरी आपसी स न्त्िर् ा प्राषिलधक जनशम्क्तको परराािनको
रर्नीलत तर् गररने ।
ा) िडा िा िम्स्त/टोि ा स्थानीर् तह िा बाह्य श्रोत साधनबाट कृषि कार्यक्रम
रहेछ भने ती सच स्था सच ग औपााररक सभझौता गरी कार्यक्रम

सच ाािन गररने

सच ाािन र व्र्िस्थापन गररने

।
छ) स्थानीर् कार्यपालिका तथा सभाका प्रशासलनक तथा लनिायम्ात पदालधकारी सच ग पलन
औपााररक र अनौपााररक सभबन्त्ध स्थाषपत गनय गराउन
बारे अलभ म्ु खकरर्का कार्यक्रम
ु ीकरर् कार्यक्रम
ज) अलभ ख
उपर्ोगको स्प्ट 

स स्त कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम

सच ाािन गररने ।

सच ाािनका िालग कृषि क्षेत्रका सच भाव्र्ता र लतनको उम्ात

ागय म्ात्र प्रस्तुत गररने

र सच भाव्र्

ानि, आलथयक र भौलतक श्रोत

साधनको आिस्र्कता िा परराािन गने बारे जनप्रलतलनलधिाई लनरन्त्तर जानकारी गराइ
राम्खने ।
झ) सच ाालित अलभ म्ु खकरर् कार्यक्रम ा ा खाद्द््र् सुरक्षाको म्स्थलत, बात हुने िा न्त्र्ू न हुने ,
सभबम्न्त्धत नगरपालिकाबाट बाषहर लनकासी र्ोग्र् कृषि पदाथयको बारे ा पलन जाकारी ूिक
सूाना स ेषटएको ब्रोार बनाई जानकारर गराइ राख्नुका साथै खा्ध र्ान्न िा अन्त्र्बािी न्त्र्ू न
हुने िम्स्त स ेत पषहाान गररने र त्र्स िम्स्तको सच भाव्र्ताको स ेत िे खाजोखा तर्ार गरी
उत्पादनका सच भाव्र् क्षेत्र पषहल्र्ाई स म्ु ात कार्यक्रम

सच ाािन ा ल्र्ाइने ।

ु ीकरर् कार्यक्रम बाट स्थानीर् तह ा कृषि कार्यक्रम
ञ) अलभ ख

सच ाािनका िालग श्रोत परराािन

िा आन्त्तररक िा बाह्य िगानी आकषियत गराउने रर्नीलत लिइने ।
ट)

सभबम्न्त्धत कार्यपालिका तथा सरोकारिािा गैरसरकारी सच स्था, लनजी क्षेत्रका पदालधकारीिाई
कृषि कार्यक्रम

सच ाािन ा र स्थानीर् िगानी बढाउने कार्य ा सच िग्न गराउन लनरन्त्तर

सभपकय, सच ाार र स न्त्िर् गने गराउने ब्र्िस्था गररने ।
ु िे कृषि कार्यक्रम
ठ) नगरपालिकाका सभबम्न्त्धत अलधकृत िा शाखा प्र ख

सच ााि गदाय दे खा

परे का स स्र्ा िा ा ुनौलतको स ाधान ा आिस्र्क सहर्ोग उपिब्ध गराइने ।
ड) कृषि कार्यक्रम िाई स्थानीर् र्ोजना ाक्रम ा आब्ध  गराउन र्ोजना तजुय ाका प्रते क
ारर् ा(बजेट पुिायन ु ानप्रक्षेपर्,

ागयदशयन तर्ारी, िडास्तर ा गररने कार्य, स्थानीर् र्ोजना

तजुय ा सल लत, अनुदान आदद सभबन्त्धी ) नीलतगत तथा कार्यगत स न्त्िर् स्थाषपत गरी
तोषकएको स र् ा कार्य गने गराउने ब्र्िस्था ल िाइने ।
ढ)

ु अनुग नको ब्र्िस्था ल िाउन सूाक तर्ार र
सच ाालित कार्यक्रम को एकि िा सच र्क्त
स्िीकृलत ददई अनुग न कार्य गने गराउने र प्राप्त अनुग न प्रलतिेदन ा स ीक्षा गने व्र्िस्था
ल िाइने ।

र्) कार्यक्रम

सच ाािन गदाय उप-सल लत िा कार्यदि गठन गनुय पने भए आन्त्तररक कार्यषिधी ा

स ािेश गरी स्िीकृलतका िालग पेश गररने

।

त) म्जल्िा लभत्रका स्थानीर् तहका अन्त्र् गाउँपालिका िा नगरपालिका िा

गाउँपालिका/नगरपालिका ा कार्यरत प्रदे श तथा सच घीर् सरकारसच गका कार्ायिर्का साथै

गैरसरकारी सच स्थाहरुसच गको स न्त्िर्कारी भूल का म्जल्िा सभािे खेल्ने हुँदा म्जल्िा स न्त्िर्
सल लत सच ग लनकटत

सभपकय ा रषह कार्य गनय सभबम्न्त्धत नगरपालिका

ाफयत स न्त्िर्को

ब्र्िस्था ल िाउने
थ)

नगरपालिकाको कार्यक्रम को अनुग न र बाषियक स ीक्षा गदाय म्जल्िा स न्त्िर् सल लत सच ग
स बम्न्त्धत कार्यपालिका

ाफयत स न्त्िर् गरी गनुय पने ।

झ) प्रदे श सरकारसच गको स न्त्िर्:
क) प्रदे शतहको भूल

व्र्िस्था, कृषि तथा सहकारी

स न्त्िर् गदाय सभबम्न्त्धत

न्त्त्रािर् सच ग लनकटत

कार्यपालिका िा म्जल्िा स न्त्िर् सल लत

सभपकय र

ाफयत गने ।

ख) नगरपालिका ा सच घीर् तथा प्रादे म्शक सरकारबाट प्रलतपाददत नीलत, न स
य िा

ापदण्ड

िागु गनय प्राषिलधक सहर्ोगको आिस्र्कता दे म्खए ा स्थानीर् कृषि शाखा
प्रादे म्शक

चत्रािर् िा लबभाग ा सच ग सभन्त्िर् गरी सहर्ोग

ग) प्रदे श सरकारसच गको कार्यक्रम
सभझौताको

ाग गने ।

र बजेट ा सहकार्य तथा साझेदारीकार्

सच ाािन गनय आिस्र्क स झदारी कार्

ाफयत

गरी कार्य

गनुय पने भए ा त्र्स्तो स झदारी िा

सौदाको ढाँाा स्िीकृत गरी कृषि शाखािाई कार्ायन्त्िर्नको म्जभ ेिारी ददने

र त्र्स्तो कार्य सच ाािन गदाय दे म्खएका बाधा अडकाउ फुकाउन

लनर्ल त स ीक्षा गने

गराउने ।
ञ) स स्र्ा स ाधान : र्स नगरपालिकाको कृषि षिकास उप‑शाखा

ाफयत कृषि कार्यत्रत्र्

सच ाािन

गदाय कुनै स स्र्ा परे ा र्स नगर स्त्तरीर् कृषि षिकास सल लतिे आिश्र्क लनलतगत लनर्यर् गरर
कार्यत्रत्र्

ा सहजता ल्र्ाउन सक्नेछ ।
पररच्छे द ५

८) र्ोजना र बजेट तजुय ा प्रकृर्ा :
क) लबिर्गत क्षेत्रको आिस्र्क तथर्ाचक, सूाना सच किन, लबश्लेिर् गनय सभबम्न्त्धत
नगरपालिका सच ग स न्त्िर् गरी कार्य गने र स ष्ट  कृषि क्षेत्रको िस्तुगत लबिरर् तर्ार
गरी राख्ने ।
ख) कृषि क्षेत्रको

्र्कािीन िा दीघयकािीन रर्नीलतगत षिकास र्ोजना तजुय ा गरी

सभबम्न्त्धत कार्यपालिकाबाट स्िीकृत गराई राख्ने र उक्त र्ोजना लिएका नीलत
रर्नीलतिाई आिस्र्कतानुसार सभबम्न्त्धत नगरपालिकाको आिलधक र्ोजना ा स ािेश
गरी िागु गने गराउने ।
ग) उक्त स्िीकृत लबिर्गत क्षेत्र र आिलधक र्ोजनािे लिएका िक्ष र उद्देश्र् प्रालप्तकािालग
बाषियक र्ोजना तजुय ाको लसिलसिा ा बजेट पूिायन ु ान र

ागयदशयन

ा स ािेश गनय

सभबम्न्त्धत नगरपालिका सच ग स न्त्िर् गने ।
घ) नगरपालिकाबाट बजेट पूिायन ु ान र
िडास्तर र

ागयदशयन प्राप्त भए पलछ सल लतको बैठक बाट

नगरपालिका स्तरीर् बजेट पूिायन ु ानिाई बाँडफाँट गनय कृषि षििर्क सबै

सरोकारिािाको िैठक आर्ोजन गने र शाखागत िा िडागत बाँडफाँट गने र र्ोजना
तजुय ा

ा सहभालगता जनाउन कार्यक्रम

स ेत स्िीकृत गने ।

१. र्ोजना तजुय ा गदाय प्राथल कता ददनु पने षििर्:
क) लबिर् क्षेत्रगत िा आिलधक र्ोजना तजुय ा गदाय
सच भाव्र्ता हेरी कृषि व्र्िसार्ीकरर्का

कृषि क्षेत्रको सभबम्न्त्धत स्थान लबशेि को

ा्र् बाट; आलथयक षिकास तथा गररबी लनिारर् ा

प्रत्र्क्ष र्ोगदानपुग्ने, सषकने उत्पादन ूिक तथा लछटो प्रलतफि प्राप्त गनय, स्थानीर् जनताको
जीिनस्तर, आभदानी र रोजगार बढ्ने, स्थानीर् बालसन्त्दाहरू प्राथल कता िाई सच बोधन गरी
ु ार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ
जनसहभालगता जुट्ने, हबािबालिका तथा षपछलडएका िगय क्षेत्र र स द
पुग्ने, िै षङ्गक स ानता र सा ाम्जक स ािेशीकरर् अलभिृष्ध  हुन,े िातािरर्ीर् सच रक्षर् तथा
सभि्ध यन गनय सघाउ पुर्र्ाउनु का साथै ददगो षिकास र्ोजना िाई प्राथल कता ददई तजुय ा गनय
सघाउ पुरर्ाउने ।
ख)

बाषियक र्ोजना तर्ार गदाय लबिर् क्षेत्रगत, आिलधक र्ोजनाका िक्ष, उद्देश्र्, नीलत, रर्नीलत

र कार्यक्रम

प्राथल कता स ेत िाई

्र्ान ा राखी बाषियक र्ोजना, कार्यक्रम

बजेट तजुय ा गदाय

्र्ान ददनु पने ।
१०)

र्ोजना तजुय ा गदाय लनभन प्रकृर्ा अििभबन गरी दे हार्को ारर् ा लनभनानुसार गररने छ :
क) नगरपालिकास्तरीर् बाषियक र्ोजना तजुय ा गदाय बजेट लनधायरर् सल लतबाट कृषि क्षेत्रको
बजेट पुिायन ु ानको सी ा र

ागयदशयन तर्ारी ा

ाग भएको आिस्र्क प्राषिलधक

सहर्ोग पुरर्ाउने
ख) नगरपालिकाबाट आगा ी बियको श्रोतको अनु ान, बजेट सी ा तथा
भए पलछ कृषि क्षेत्र सच ग सभब्ध  सबै

ागयदशयन प्राप्त

सरोकारिािाहरु (लबिर्गत शाखा, गैरसरकारी

सच स्था, लनजी क्षेत्र, सहकारी सच स्था, षििर् षि् आदद)को बैठक िोिाइने छ,
ग)

कृषि क्षेत्र/ उपक्षेत्रगत (पशु स्िास्थ,

त्स्र्पािन, फिफूि खेलत, तरकारी आदद

)को नगरपालिका स्तररर् र िडास्तरीर् पूिायन ु ानको प्राप्त बलगयकरर्िाई िगानीका
क्षेत्र तोकी

षििर् उप-क्षेत्रगत तथा िडास्तरीर् कृषि कार्यक्रम को बजेट पूिायन ु ान र

ागयदशयन तर्ार गररनेछ,
घ)

प्राप्त बजेट पूिायन ु ान,

ागयदशयन र अबिभबन गररने नीलत रर्नीलत र लबिर् र

भौगौलिक क्षेत्रगत िगानीको बाँडफाँट गरी स बम्न्त्धत शाखा, िडा िा इकाई ा

ागयदशयन सषहत बजेट पूिायन ु ान पठाइने र सभबम्न्त्धत म्जभ ेिार व्र्म्क्त स ेत तोकी

र्ोजना तजुय ा प्रकृर्ाको थािनी स ेत गररनेछ,

ङ) सभबम्न्त्धत नगरपालिका तथा षििर्गत लनकार्(कृषि क्षेत्र)बाट िडा ा प्राप्त बजेट
पूिायन ु ान र

ागय दशयनका अधीन ा रही कार्यक्रम

र बजेट तजुय ा गनय िडास्तर ा

रहे का सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी सच स्था तथा लनजी क्षेत्रका सरोकारिािा सबैको

बैठक आर्ोजना गरी प्राप्त बजेट पूिायन ु ान र

ागयदशयनको जानकारर गराइने र

िडास्तर ा तथर्ाङ्क र सूाना तथा बस्तुगत लबबरर्को आधार ा म्स्थलत र सच भाव्र्ताको
षिश्लेिर् गरी िडास्तररर् िगानीको प्राथल कता लनधायरर् गररने छ ।
ि) लबिर्गत लनकार् र गैरसरकारी सच स्थाको कार्यक्रम
गरी एषककृत र्ोजना तजुय ा गनय गराइने छ

र्) सबै सरोकारिािािाई कररब एक

बीा ा पलन पररपूरकता कार्

षहनाको स र् ददई िम्स्तस्तर ा तजुय ा को

तालिका स ेत तर् गररने छ
ज) र्सरी तर् गररएको स र्तालिका सबै िम्स्त िा कृिक स ूहिाई स ेत जानकारी
गराई िम्स्त िा स ूहस्तर ा र्ोजना तजुय ाको थािनी लनददय्ट  स र् ा गररने।

र्सै

बीा ा र्दद प्रदे शतहबाट थप कृषि लबिर्क बजेट पूिायन ु ान िा सच शोलधत अनु ान
नगरपालिकाबाट प्राप्त भए ा सो स ेत स ािेश गरी र्ोजना तजुय ा प्रकृर्ा ा स ािेश
गराइने,

झ) िम्स्त/टोिस्तर ा दे हार्को प्रकृर्ा अबिभबन गरी र्ोजना तजुय ा गररने:


िम्स्तस्तर ा रहे का
लतनका

ाग र प्राथल कताहरुिाई सभबोधन गनय र लतनिे गनय सक्ने

सहभालगतािाई
तोषकएका


कृिक स ूह, सल लत तथा सच स्था सच ग अन्त्तरकृर्ा गरी

स ेत

सच किन

गरी

लतनीहरुकै

सहभालगता ा

ापदण्डका आधार ा प्राथल कता लनधायरर् गररने,

र्सरर सबै िम्स्त/टोिस्तरबाट

िागत
सकेसभ

ाग र प्राथल कता सच किन भए पिात

सभबम्न्त्धत िडा सम्ाििे लबिर्गत र अन्त्र् सरोकारिािा हरुसच ग छिफि गरी
र बजेट छु ट्याउने र बजेट पूिायन ु ानको

लबिर् क्षेत्रगत रुप ा कार्यक्रम
रक

सच ग

पेश गररने


ेिखाने गरर एषककृत गरी िडा अ्र्क्ष स क्ष घटबढको षिबरर्

र्दद कुनै र्ोजना िा कार्यक्रम

अत्र्न्त्त जरुरर छ र बजेट पूिायन ु ान लभत्र

रहन नसके ा नगरस्तरीर् र्ोजना
गररने

ा स ािेश गने गरी सुाी स ेत प्रस्तुत

ञ) िडासल लतिे सबै सरोकारिािाको बैठक बोिाई र्सरी िम्स्त/टोिस्तरबाट सच कलित
भएको सूाी ा लबिर्गत प्राथल कता लनधायरर् अनुसार रुजु गरर िडा सल लतबाट पाररत
गने र

र्सरी पाररत गदाय िडास्तरीर् तथा नगरपालिका स्तरीर् र्ोजना ा बलगयकरर्

गरी लसफाररश सषहत सभबम्न्त्धत कार्यपालिका ा पेश गररने
ट) र्दद कुनै र्ोजना दुइ िा दुई भन्त्दा िषढ िडा ा सच ाािन गररनु पने रहे छ भने ती
िडाबीाको स न्त्िर् बैठक राखी अन्त्तरिडाम्स्तर् र्ोजनाको प्राथल कता स ेत
सभबम्न्त्धत कार्यपालिका ा लसफाररश सषहत पेश गररने

ठ) नगर कार्यपालिकाका सम्ाििे िडािाट प्राप्त सबै सुाीिाई नगरपालिका स्तरीर्
लबिर्गत शाखाबाट स ेत सूाी सच किन गने र त्र्स सुाीिाइ एषककृत गरी लबिर्

क्षेत्रगत

प्राथल कताक्रम

अनुसार एषककृत सुाी तर्ार गनुक
य ा साथै उक्त सुाीिाई

िडास्तरीर् र नगरपालिकास्तरीर् ा बलगयकरर् गरी सभबम्न्त्धत बजेट तथा कार्यक्रम

ु स क्ष प्रस्तुत गररने र उक्त सल लत ा
तजुय ा सल लत ा पेश गनय अ्र्क्ष िा प्र ख
पठाइने
ड) बजेट तथा कार्यक्रम

तजुय ा सल लतिे र्सरी प्राप्त र्ोजना र कार्यक्रम िाई सभबम्न्त्धत

लबिर् क्षेत्रगतगत सल लत
ढ)

ा छिफिका िालग पठाउने

कृषि सभबन्त्धी लबिर्गत सल लतिे र्सरी

िडा, षििर्गत शाखा तथा कृषि सभबम्न्त्ध

गैर सरकारी सच स्था, लनजीक्षेत्र र सहकारी सच स्थाबाट प्राप्त सुाीिाई एषककृत गरी
आफुिाई प्राप्त बजेट पूिायन ु ान र
र सच घीर् र्ोजना तथा कार्यक्रम

ागयदशयन अनुसार भए नभएको हे नक
यु ा साथै प्रदे श

सच ग पररपूरकता कार्

स ेत गराउने,

र्) कृषि सच ग सभबम्न्त्धत अन्त्र् लबिर्गत लनकार् सच ग स ेत पारस्पररकता हुने गरी
सभबम्न्त्ध बाषियक तथा बहुबषियर् कार्यक्रम

र बजेट प्राथल कता क्रम

गाउँ कार्यपालिका िा नगर कार्यपालिकास्तरीर् बजेट तथा कार्यक्रम
रार् लसफाररश सषहत

कृषि

लनधायरर् गरी

तजुय ा सल लत ा

पठाउने

त) सभबम्न्त्धत नगरपालिकाका िालग बजेट िक्तव्र् ा पाररनु पने कृषि सभबन्त्धी नीलत

स ािेश गरी कृषि ा हुने स ष्ट  िगानी र उपिब्धीको प्रक्षेपर् सषहतको नीलत तर्ार
गरी सभबम्न्त्धत सभा ा पेश गररने बजेट बक्तव्र्को
तजुय ा सल लत ा प्रस्तुत गने

सौदा स ेत तर्ार गरी र्ोजना

थ) र्ोजना तजुय ा सल लतिे कृषि सल लत बाट प्राप्त गरे को एषककृत कार्यक्रम , बजेट र नीलत
सभबम्न्त्धत नगर पालिका ा पठाउन अगाडी लनभन कार्य गने छ:


सभबम्न्त्धत क्षेत्र ा सच ाािन हुने र्ोजना र कार्यक्रम
ददने गरी आपसी तादाभर्ता र पररपूरकता कार्



ा दोहोरोपन आउन न

गने व्र्िस्था ल िाउने

बजेट तथा कार्यक्रम को लबिर्क्षेत्रगत सभबम्न्त्धत सल लत ा पुन: छिफि
गराउनु पने भए गराई अम्न्त्त

प्रस्ताि तर्ार गरी सभबम्न्त्धत कार्यपालिका ा

पेश गनय आदे श ददने


आिलधक र्ोजना तर्ार भएको रहे छ भने उक्त आिलधक र्ोजनाको दू रदृष्ट ,
िक्ष, उद्देश्र्, नीलत र कार्यक्रम का प्राथल कता अनुकूि भए नभएको हे री
उक्त आबलधक र्ोजना सच ग ताि ेि हुने गरी प्रस्तुत गने



सच घीर् सरकार ा नेपाि सरकारिे

बजेट प्रस्तुत गने स र् जे्ट  १५ गते

तोषकएको हुनािे बजेट बक्तव्र्को सच घीर् नीलत स ेत स्थानीर् तह ा असर
पने भए सो षििर् स ेत स्थानीर् तहको नीलत र कार्यक्रम


त्र्स्तै प्रदे श सरकारिे जे्ट 

सान्त्त लभत्र बजेट र कार्यक्रम

स ाबेश गने

प्रस्तुत गने हुँदा

स्थानीर् तहिाई असर पने भए सो षििर् स ेत स्थानीर् तहको नीलत र
कार्यक्रम

स ाबेश गने



आगा ी आलथयक बियको नीलत तथा कार्यक्रम को अम्न्त्त

प्रस्ताि तर्ार गने



र्दद िहु बषियर् र्ोजना रहे छ भने त्र्सको िगानीको प्रक्षेपर् र उपिम्ब्ध िक्ष
स ेत लनधायरर् गरी प्रस्तुत गने

बजेट सी ा लभत्र रही बजेट तथा कार्यक्रम को प्राथल कीकरर् गने र घाटा



बजेट प्रस्तुत गनय बन्त्दे ज रहे को हुँदा कुनै हाित ा पलन घाटा बजेट र
कार्यक्रम ा लसफाररश गनय सषकने छै न

सभबम्न्त्धत गाउँ सभा िा नगर सभा ा प्राप्त बजेट तथा कार्यक्रम



ा छिफि

गरी अिाढ २५ गते लभत्र कार्यपलिका सच ग केषह थप बुझ्नु पने भए ा
सभबम्न्त्धत कार्यपालिका ा लनदे शन सषहत प्रस्ताि सभबम्न्त्धत कार्यपालिका ा
षफताय पठाउन सषकने
सभबम्न्त्धत कार्यपालिकािे र्सरी प्राप्त षफताय हुन आएको बजेट तथा



कार्यक्रम

ा केषह हे रफेर गनय उम्ात दे म्खए ा िा नदे म्खए ा पुष्टट्याँई सषहत

पुन: सभबम्न्त्धत सभा ा रार् सषहत पेश गने


सभबम्न्त्धत सभािे अिाढ



बजेट र कार्यक्रम

सान्त्त लभत्र बजेट र कार्यक्रम

पाररत गरर सक्नु पने

साियजलनषककरर्: सभाबाट स्िीकृत भए पलछ लबलभन्न सच ाार

ा्र् बाट सियसाधारर्को जानकारीकािालग बजेट,

कार्यक्रम

र लिइएका

नीलत सभबम्न्त्धत कार्यपालिकािे प्रकाम्शत गनुय पने छ र आ-आफ्नो
िेिसाइट ा स ेत राख्नु पने छ
११)

र्ोजना, कार्यक्रम

१. कार्यक्रम
कार्यक्रम

कार्ायन्त्िर्न:

र बजेट को कार्ायन्त्िर्न र म्जभ ेिारी तालिका तर्ार गने:

स्िीकृत भए पलछ सरोकारिािा सबै षििर्गत लनकार्िे आ-आफ्नो शाखागत र

िडागत रुप ा

र्ोजना, कार्यक्रम िाई कृर्ाकिाप ा लबभक्त गरी लनम्ित कार्यतालिका ा

राख्ने र र्सरर कार्यतालिका तर्ार गदाय म्जभ ेिारी तालिका स ेत तर्ार गने
२. र्सरी तर्ार गदाय कार्यक्रम

कार्ायन्त्िर्न को तररका

्र्े लिइने लनभन षिकल्प जस्तै

उपभोक्ता सल लत, ठे क्का पट्टा, गैरसरकारी सच स्था, सहकारी िा सेिा करार, अ ानत
उपर्ुक्त

्र्े

षिकल्पको स ेत साियजलनक खररद ऐनको पररलध लभत्र रही छनौट गरी प्रस्तुत

स ेत गनुय पने ब्र्िस्था ल िाइने छ
३. षििर्गत सल लत ा कार्ायन्त्िर्न तालिका पेश गने
क) र्सरर शाखागत िा िडागत कार्यक्रम

र बजेट तर्ार भए पलछ कृषि षििर्गत

सल लत ा सभब्ध  सबै सरोकारिािा गैर सरकारी सच स्था, सहकारी सच स्था र
लनम्जक्षेत्रबाट स ेत कार्ायन्त्िर्न तालिका प्रस्तुत गराउने

ख) र्स ा आपसी स न्त्िर् र पररपूरकता कार्

गनय अन्त्र् सभबम्न्त्धत

लबिर्गत

क्षेत्रका सरोकारिािा सबैिाई पलन आ न्त्त्रर् गनुय पने दे म्खए ा सो स ेत गने
ग) उक्त कार्ायन्त्िर्न तालिका ा के, कलत, कहाँ, कसरी, कस्िे , कसबाट,
कस्कािालग, िाग्ने िागत, उपिम्ब्ध परर ार् र म्जभ ेिार व्र्म्क्त र लनकार् स्प्ट 
दे खाउनु पने गरी तालिका प्रस्तुत गनय िगाउने
४. कृषि सल लतिे पाररत गरे पलछ सभब्ध  अन्त्र् लबिर्क्षेत्रगत सल लतिे अन्त्तरक्षेत्रगत
पररपूरकता हेरी पाररत गने र सभबम्न्त्धत पालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम
पठाउने। बजेट तथा कार्यक्रम

सल लतिे

सल लत ा

ागयदशयन अनुसार भए नभएको हे री

सभबम्न्त्धतकार्यपालिका ा पेश गने
ु िे प्र ख
ु प्रशासकीर् अलधकृतिाई कार्यक्रम
५. सभबम्न्त्धत प्र ख

र बजेटको अम्ततर्ारी

श्रािर् ७ गते लभत्र ददनु पने
ु प्रशासकीर् अलधकृतिे
६. प्र ख

आफूिाई प्राप्त भएको ल लतिे

१५ददन लभत्र तर्ार

भएको कार्ायन्त्िर्न कार्यतालिका र बजेट र कार्यक्रम को अम्ततर्ारी कार्ायन्त्िर्न
ागयदशयन सषहत सभबम्न्त्धत शाखा तथा िडा सल लत ा
७. कार्ायन्त्िर्न

पठाउने

ागय दशयन ा भौलतक तथा षित्तीर् प्रगलत प्रलतिेदनको ढाँाा स ेत राम्ख

प्रलतिेदन पठाउने िा कार्ायन्त्िर्नको तररका, स र् ा कार्य सभपादन ा उत्कृ्ट ता
हालसि गरे ा पुरुस्कार र नगरे ा दण्डको व्र्िस्थािाई कार्य सभपादनको अलभन्न
अच गको रुप ा राख्ने ब्र्िस्था ल िाइने
८. सभबम्न्त्धत नगरपालिकाबाट अम्ततर्ारी र
सभबम्न्त्धत कार्ायन्त्िर्न गने

ागयदशयन प्राप्त भए पलछ कृषि सच ग

म्जभ ेिार लनकार् ा कार्ायन्त्िर्न तालिका सषहत कार्यक्रम

र बजेट खाय गने म्जभ ेिार लनकार् तोकी पठाउने र र्दद स्थानीर् तहको
प्राथल कता प्राप्त र्ोजना िा कार्यक्रम

भए सो स ेत खुिाउने

ु िे आफ्ना लबिर्क्षेत्र अन्त्तगयतका प्राथल कता प्राप्त
९. कृषि सल लतिे िा शाखा प्र ख
र्ोजनाको सूाी स ेत सभबन्त्धीत म्जभ ेिार लनकार् र व्र्म्क्तिाई उपिब्ध गराउनु पने
१०.

ु , अ्र्क्ष िे प्र ख
ु प्रशासकीर् अलधकृत सच ग र
सभबम्न्त्धत कार्यपालिकाका प्र ख

ु प्रशासकीर् अलधकृतिे सभबम्न्त्धत
प्र ख

ु िा िडा सल लत
हाशाखा िा शाखा प्र ख

सच ग कार्य सभपादन सूाक सषहतको कार्य सभपादन करार गने
११.

र्दद कृषिक्षेत्रको लबिर् ा कार्य सभपादन करार भएको भए तत-तत म्जभ ेिार

ब्र्म्क्तसच ग सम्ाि िा सभबम्न्त्धत
स ेत गनुय पने

ु िे कार्यसभपादन करार
हाशाखा िा शाखा प्र ख

१२.

सभबम्न्त्धत कार्यपालिका ा स्ितन्त्त्र कार्यसभपादन

गरी सभबम्न्त्धत

हाशाखा िा शाखाको कार्य सभपादन

ल्ु ल्र्ाचकन सल लत स ेत गठन
ल्ु ल्र्ाचकन ६-६

षहना ा गने

ब्र्िस्था ल िाउने
१३.

अम्ततर्ारर प्राप्त प्रतेक लनकार्िे

कार्यक्रम को दुइ-दुइ

ालसक रुप ा षित्तीर् र प्राथल कता प्राप्त

षहना ा र अन्त्र् सबै कार्यक्रम को ाौ ालसक रुप ा भौलतक

प्रगलत प्रलतिेदन तोषकएको ढाँाा ा सभबम्न्त्धत कार्यपालिका ा पठाउने
१४.

र्सरी पठाएको प्रलतिेदन सभबम्न्त्धत लबिर्गत सल लतको सम्ाििाई स ेत

उपिब्ध गराउने
१५.

प्राथल कता प्राप्त र्ोजनाको

ु िा अ्र्क्ष िे कार्यपालिका ा
षहना ा प्र ख

२-२

स ीक्षा गरी िाधा अडकाउ भए फुकाउने

र स र् ा प्रगलत हाँलसि गने रर्नीलत

स ेत तर् गने
१६.

ाौ ालसक स ीक्षा: लबिर्गत सल लत र लबिर् क्षेत्रगत सल लत(कृषि) ा स ेत

प्रगलत प्रलतिेदन ा कार्यपालिका ा स ीक्षा हुन ु भन्त्दा अगालड नै स ीक्षा गरर लबिर्
ु प्रगलतको स ीक्षात् क प्रलतिेदन प्रस्तुत गने
क्षेत्रगत सल लतका सच र्ोजकिे एक ्ट 
ु
दे खापरे का प्र ख

र

ु ा िा स स्र्ा प्रस्तुत गरी स धानको उपार् स ेतको रर्नीलत
द्द

िैठकबाट तर् गने
१७.

ाौ ालसक प्रगलत प्रलतिेदन

सभबम्न्त्धत
१८.

म्जल्िा स न्त्िर् सल लत, प्रदे श िा सच घीर् सरकारको

चत्रािर् ा एषककृत गरी

ु ान भएको १५ ददन लभत्र प्रस्तुत गने
षहना भक्त

बाषियक प्रलतिेदन पठाउने: सभबम्न्त्धत कार्यपालिकािे बाषियक प्रलतिेदन तोषकएको

ु ान भएको एक
ढाँाा ा आलथयक बिय भक्त
सल लत, प्रदे श तथा सच घीर्
१९.

षहना लभत्र सभबम्न्त्धत म्जल्िा स न्त्िर्

च त्रािर् ा पठाउनु पने

प्रगलतम्स्थलतको आधार ा क ा
य ारीको कार्यसभपादन

ल्ु ल्र्ाचकन गने प्रर्ािी

स्थाषपत गने र्सकािालग प्रते क क ा
य ारीको कार्य म्जभ ेिारी षिबरर् प्राप्त गरी
तदनुसार क ा
य ारीको कार्यसभपादन
१२)

अनुग न

ल्ु ल्र्ाचकन गने ।

ल्ु र्ाचकन , स ीक्षा र प्रलतिेदन:

ु अनुग नको ब्र्िस्थाकािालग अनुग न
क) र्ोजना िा कार्यक्रम को एकि िा सच र्क्त
कार्यको कार्यतालिका गाउँपालिका/नगरपालिकाको अनुग न सल लतबाट स्िीकृत गराई
राख्ने र बजेट स ेत छु ट्ट्याउने
ख) कृषि सल लतिे आिस्र्कतानुसार को टोिी गठन गरी लनर्ल त अनुग नको ब्र्िस्था
ल िाउने छ

ग) अनुग नका क्रम

ा नीलत, र्ोजना, कार्यक्रम

तथा आर्ोजनाहरु ा लनभन कुराको

षिश्लेिर् गररनु पने छ


श्रोतसाधनको प्रालप्त र प्रर्ोग स्िीकृत बजेट र स र्तालिका अनुसार भए नभएको?



अपेम्क्षत प्रलतफि स र् ै र िागत प्रभािकारी रुप ा हालसि भए नभएको?



कार्ायन्त्िर्न क्ष ता के कस्तो छ?



के कस्ता स स्र्ा र बाधा व्र्िधान दे म्खएका छन र लतनको स ाधानका लनम्भत
के कस्ता उपार् अििभबन गनुय पछय

घ) सूाना प्रषिलधको उपर्ोगबाट अनुग न सूाना प्रर्ािी बतय ान ा स्थाषपत गदाय
उपर्ुक्त हुने हुनािे अनुग नका िालग उपर्ुक्त प्रर्ािी षिकास गररने
ङ)

ु को सच र्ोजकत्ि ा गदठत
नगरपालिका ा अनुग न र सुपररिेक्षर्कािलग उपप्र ख
सच स्थागत सच र्न्त्त्रको व्र्िस्था भएकोिे उक्त सच र्न्त्त्र सच ग सल लतिे स न्त्िर् गरी
अनुग नको ब्र्िस्था गररने छ

ा) स्थानीर् कृषि षिकास सल लतिे पलन आफु अन्त्तगयत सच ाालित कार्यक्रम हरुको स र् ै
अनग न गनय कृषि षिकास सल लतको सच र्ोजक िा अन्त्र् सदस्र्को सच र्ोजकत्ि ा सभब्ध 
ु िा लनजको प्रलतलनलध, गैरसरकारी सच स्थाको प्रलतलनधी, कृिक
हत्िपूर् य शाखाका प्र ख
स ूहको प्रलतलनलध, सहकारी सच स्थाको प्रलतलनलध रहे को अनुग न उप सल लत गठन गने र
ु िे तोकेको अलधकृत क ा
त्र्स्को सम्ाि कृषि शाखा प्र ख
य ारी हुने ब्र्िस्था ल िाइने छ
।
ु िा एकि अनुग नको
छ) उक्त उपसल लतिे आफ्नो कार्यषिलध आफै बनाउने छ र सच र्क्त
ब्र्िस्था स ेत गने छ र्स उप सल लतिे उपिम्ब्ध(output) र

पररर्ा (outcome) को

ापन सूाक तर्ार गरी स्िीकृत गराई राख्ने छ । त्र्स्तै कृषि सभब्ध  अन्त्र्
सरोकारिािा गैर सरकारी सच स्था, लनजी र सहकारी क्षेत्र एिच षिकास साझेदार का बीा ा
पलन अनुग न प्रर्ािीका सूाक लनधायरर् गरी कृषि सल लतको अनुग न प्रर्ािी ा स ाषहत
गनय सषकने सूाक लनधायरर् गरी िागु गररने छ। अनािश्र्क सूानाहरु

ाग नगने र

आिस्र्क सूाना नछु टाउने नीलत स ेत अििभबन गररने छ
ज) र्सरी सूाक तर्ार गदाय स्थानीर् गाउँपालिका िा नगरपालिका िाई कृषि क्षेत्रको के
आधारभूत सुाना उपिब्ध गराइने हो आिलधक र्ोजना ा लनददय्ट  गरे का षििर्क्षेत्रगत
सूाक हरुसच ग ल िान गनय स न्त्िर् गरी तदनुसारको प्रलतिेदन पठाउने व्र्िस्था गररने छ

झ) म्जल्िा स न्त्िर् सल लत र प्रादे म्शक सरकार ा पठाइने सूाना बारे ा पलन पूि य जानकारी
तत-तत लनकार्बाट

ाग गररने छ

ञ) अनुग न प्रर्ािीिाई
पुग्न सच भि न भए

लनर्ल त र व्र्िम्स्थत बनाउन सबै कार्यक्रम

र भौगौलिक क्षेत्र ा

न ूनाको रुप ा केही िडा ा र स ष्ट  व्र्िस्थापनको अनुग न

ापनका सूाक तर्ार गरी तदनुसार अनुग न गने व्र्िस्था स ेत ल िाउन

सषकनेछ

ट) स्थानीर् प्राथल कता प्राप्त, बहुबषियर् िा पूम्जगत िगानी अत्र्लधक भएका र्ोजना,
कार्यक्रम हरुका िालग छु ट्टै सूाक तर्ार गरी लनर्ल त अनुग न गने प्रर्ािी स्थाषपत गररने
छ र दे खा परे का स स्र्ा स र् ै स ाधान गरी र्ोजना कार्यक्रम

सुाारु गराउने व्र्िस्था

ल िाइने छ
ठ) अनुग न कार्यकािालग िाग्ने अनु ालनत बजेट स ेत र्सउप सल लतिे तर् गरी सल लत ा
पेश गने छ
ड)

सल लतिे लबिर्गत शाखािाई पलन सुपररिेक्षर् तथा अनुग नका िालग बजेटको ब्र्िस्था
गरी अनुग न गनय गराउन आिस्र्क लनदे शन ददने छ

ढ)

र्सरी अनुग न गराई

लबिर्गत कृषि षिकास सल लत नगरपालिका

स्थानीर् तहको

सल लत ा लनर्ल त प्रलतिेदन लिने व्र्िस्था गररने छ
१३)

अनुग न,

ल्ु ल्र्ाचकन

ा म्जल्ल्िा सभा र म्जल्ल्िा स न्त्िर् सल लतको भ ुल का:

म्जल्िा सभा िा म्जल्िा स न्त्िर् सल लतिाइ लनभनानुसारको भलु का तोषकएको छ:
क) म्जल्िा लभत्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सच ाालित षिकास लन ायर् सभबन्त्धी
कार्यक्रम को षििरर् तर्ार गरी त्र्स्ता कार्यक्रम को प्रभािकाररता तथा व्र्िस्थापनका
लबलभन्न ारर् ा अनुग न गने,
ु ार्गत, लबिर् क्षेत्रगत र
ख) त्र्स्ता कार्यक्रम को प्रलतफिका सभबन्त्ध ा क्षेत्र िा स द
पर्ायिरर्ीर् सन्त्तुिन कार्
ग)

गनय आिस्र्क सुझाि िा

र्सरी ददएको सुझाि िा

घ) प्रतेक

ागयदशयन ददने

ागयदशयनिाई साियजलनक स ेत गने

नगर कार्यपालिकािे आ-आफ्ना

पाररत

नीलत, र्ोजना, कार्यक्रम

तथा

पररर्ोजना हरुको लबबरर् का साथै ाौ ालसक प्रगलत प्रलतिेदन स ेत लनर्ल तरुप ा
म्जल्िा स न्त्िर् सल लतको कार्ायिर् ा पेश गनय ढाँाा लनधायरर् गरी उक्त ब ोम्ज को
लबबरर् आिलधक रुप ा
१४)

्र्ािलध

ाग गने

ल्ु ल्र्ाचकन :

क) नगरपालिका ा आिलधक र्ोजना तर्ार गरी सच ाािन ा ल्र्ाएको छ भने उक्त
र्ोजनाको स ष्ट  उपिम्ब्ध र पररर्ा
लबशेि्बाट
ख)

्र्ािलध

को

ापन हुने गरी बाह्य लनकार् िा

ल्ु िार्ाचकन गने प्रर्ािी अबिभबन गररने

बहु बषियर् र्ोजना िा प्राथल कता प्राप्त र्ोजना हरुको पलन

्र्ािलध

ल्ु ल्र्ाचकन

गररने प्रर्ािी अबिभबन गररने छ
७. अम्न्त्त
क)

ल्ु ल्र्ाचकन:

र्ोजनाका बृहतर िक्ष र उद्देश्र् हाँलसि भए नभएको , कहाँ, के कस्ता सबि र

क जोर पक्ष रहन गए लबश्लेिर् गरी व्र्िस्थापनिाई उपर्ुक्त नीलत, रर्नीलत तर् गनय
दत पुरर्ाउन ब्र्िस्थाकािालग अम्न्त्त
ख)

ल्ु ल्र्ाचकन को ब्र्िस्था गररने छ

नगरपालिकिे तर्ार गरे को आिलधक र्ोजनाको स ष्ट  अम्न्त्त

प्रभाि

ल्ु ल्र्ाचकन

गने प्रािधान राम्खने छ
ल्ु ल्र्ाचकन प्रर्ािी ा कृषिक्षेत्रको स ेत प्रभाि

ग)

ल्ु ल्र्ाचकन गनय गराउन ब्र्िस्था

ल िाइने छ
घ)

आम्न्त्त

ल्ु ल्र्ाचकनका िलग ते स्रो पक्षका षि् बाट गनुय गराउने ब्र्िस्था गररने

८. स ीक्षा:
क) नगरपालिका ा प्रतेक ाौ ालसक र बाषियक रुप ा आफ्ना सच ाालित सबै र्ोजना,
कार्यक्रम , आर्ोजना िा कृर्ाकिापहरुको प्रगलत स ीक्षा सभबम्न्त्धत कार्यपालिकािे गने
प्रर्ािी स्थाषपत गररने छ
ख)

ु ान भएको दोस्त्रो िा ते स्रो हप्ता लभत्र गरर सक्ने
र्स्तो स ीक्षा िैठक ाौ ालसक भक्त

गरी तालिका लनधायरर् गररने छ
ग)

र्स स ीक्षा बैठक ा सरोकारबािा सबै सरकारी, गैरसरकारी, लनजी, सहकारी,

षिकास साझेदारहरु तथा आ सच ाार को उपम्स्थलत अलनिार्य गराइने छ । स ीक्षा
ँ डा प्रस्तुलत गनुय भन्त्दा पलन
आक

दे खा परे का

ा

ु ा, स स्र्ाहरुबारे छिफि गररने र
द्द

स स्र्ा स ाधानका सहज उपार् खोम्जने छ र कुन तहबाट उक्त स स्र्ा स ाधान हुने
हो सोको स ेत म्जभ ेिारी तोषकने छ
घ) कृषि सल लतिे स्थानीर् तह ा स ीक्षा गररनु भन्त्दा पषहिे सल लतको बैठक बोिाइ
षिस्तृत लबिर्क्षेत्रको स ीक्षा गने र दे खा परे का स स्र्ाको लबश्लेिर् गरी कुन तहबाट
स ाधान गररनु पने सो स ेत षकटान गरी प्रलतिेदन स्थानीर् तहको स ीक्षा बैठक ा पेश
गने ।

ङ) कृषि लबिर्क पूम्जगत खाय ा क ी हुन ु ा दे खापरे का स स्र्ाको स ेत स र् ै
लनदान गररने गरी स ाधान खोम्जने छ
ा)

स्थानीर्, प्रादे म्शक िा राषिर् प्राथल कता प्राप्त र्ोजनाको २-२

षहना ा स ीक्षा

गररने प्रर्ािी अबिभबन गररने छ
छ) षिकास साझेदारहरुको सहर्ोग ा सच ाालित र्ोजना को स ीक्षा स ेत गररने छ।
ज) स ीक्षा बैठक ा प्राप्त गुनासाहरुिाई

स ेत सभबोधन गररने छ

९. म्जल्िा सभा ा बाषियक स ीक्षा:
म्जल्िा सभािे पलन कम्भत ा पलन बियको एक पटक बाषियक स ीक्षाको आर्ोजन गने
हुनािे त्र्सकािालग पलन म्जल्िा स न्त्िर् सल लतिे तोकेको लनददय्ट  ढाँाा ा सभबम्न्त्धत
नगरपालिकािे प्रगलत प्रलतिेदन लनर्ल त रुप ा उपिब्ध गराउने ब्र्िस्था ल िाइने छ ।
१०. प्रलतिेदन:
क)

नगरपालिकािे पाररत गरे को आलथयक कार्यषिधी अनुसारको ढाँाा ा

प्रलतबेदन हरु

ालसक रुप ा अम्ततर्ार प्राप्त

आलथयक

ु िे तोषकएको
हाशाखा िा साखा प्र ख

कार्ायिर् िा लनकार् ा पठाउने छ
ु ान भएको ७ ददन लभत्र अम्ततर्ार
ख) भौलतक प्रगलत प्रलतिेदन साधारर्तर्ा ाौ ालसक भक्त
प्राप्त

ु िे सभबम्न्त्धतगाउँपालिका/नगरपालिका ा पठाउने ब्र्िस्था
हाशाखा िा शाखा प्र ख

ल िाइने छ
ग) र्सकािालग कृषिसच ग सभब्ध  सबै सरोकारिािा बाट स र्

ै प्रलतिेदन सच किन गरी

लनम्ित फरभर्ाट ा राम्ख एषककृत गरी सभबम्न्त्धत नगरपालिकाको कार्ायिर् ा पठाउनु
पने भएकोिे कृषि सच ग सभब्ध  लनकार् हरुिे पलन आ-आफ्नो लनकार्को भौलतक प्रलतिेदन
सल लतका सम्ाि िा शाखा,
नगरपालिका

ु स क्ष पठाउने र स्थानीर् गाउँपालिका तथा
हाशाखा प्र ख

ा स ीक्षा बैठक हुन ु भन्त्दा अगािै सल लत ा छिफि गराई स ीक्षा

ँ ा स ेत तर्ार गरी सल लतका सच र्ोजक िा लनजिे तोकेका
बैठक ा प्रस्तुत गररने बुद
पदालधकारीिे स्थानीर् स ीक्षा बैठक ा प्रस्तुत गने ब्र्िस्था ल िाइने छ ।
घ) ाौ ालसक प्रलतिेदन ा भौलतक प्रगलतका साथै
गररने व्र्िस्था गररने छ ।

पररच्छे द ६.

आर् व्र्र्को स ग्र म्स्थलत प्रस्तुत

ु श्रोत, कोि व्र्िस्थापन
प्रिाह प्रकृर्ा र कोड व्र्िस्थापन (बजेट लनकासा, आभदालनका प्र ख

९) रक

र सचाािन)

१. स्थानीर् सचम्ात कोि सभबन्त्धी ब्र्िस्था:
क) सच षिधानको धारा २२९ ब ोम्ज
सच म्ात कोि रहने

ूि कोिको रुप ा एउटा स्थानीर्

नगरपालिका ा

छ ।

ख) स्थानीर् सच म्ात कोि ा प्राप्त हुने सबै रक
छ । उक्त कोि ा दे हार् ब ोम्ज को रक

तोषकएको बैंक ा खाता खोिी राख्नु पने
जभ ा हुने छ:



आफुिे उठाएको राजस्ि तथा आर्बाट प्राप्त रक



राजस्ि बाँडफाँटबाट प्राप्त रक



नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनुदान( षित्तीर्स ालनकरर्, शशतय, सभपूरक, षिशेि )
िा अन्त्र् रक



प्रदे श सरकारबाट प्राप्त अनुदान िा अन्त्र् रक



कुनै व्र्म्क्त सचघ सच स्थाबाट कानून ब ोम्ज



गाउँपालिका िा नगरपालिकािे लिएको ऋर् रक



राषिर् प्राथल कताका आधार ा गाउँपालिका िा नगरपालिकाका िलग नेपाि

प्राप्त रक

सरकारिे षिदे शी सरकार, लनकार्, सच घ, सच स्था िा व्र्म्क्तबाट लिएको िैदेम्शक
सहार्ताबाट उपिब्ध गराएको रक


अन्त्र् स्थानीर् नगरपालिका िा गाउँपालिकाबाट प्राप्त रक



अन्त्र् कुनै श्रोतबाट प्राप्त रक

ु प्रशासकीर् अलधकृत
ग) स्थानीर् कोिको सच ाािन गाउँपालिका िा नगरपालिकाको प्र ख
ु को सच र्क्त
ु दस्तखत बाट हुनेछ ।
र िे खा प्र ख
घ) र्स कोि ा जभ ाभएको रक

खाय गने सभबन्त्धी व्र्िस्था स्थानीर् कानून ब ोम्ज

हुने छ ।
ङ) दे हार् ब ोम्ज का रक


ात्र स्थानीर् कोिबाट खाय गनय सषकनेछ;

सभबम्न्त्धत सभािे सच म्ातकोिबाट बेहोररने गरी स्िीकृत गरे को बाषियक बजेट ब ोम्ज को
रक



बाषियक बजेट षिाारालधन रहे को अिस्था ा दै लनक कार्य सच ाािनका िालग बाषियक बजेटको
एक लतहाइ पेम्श्क रक



अदाितको फैसिा ब ोम्ज

लतनुय िा बुझाउनु पने रक



आकम्स् क कोि ा जभ ा गने भनी सभािे तोकेको रक



गाउँपालिका िा नगरपालिकािे लतनुय पने साँिा िा व्र्ाज रक

ा) उक्त कोिबाट खाय गदाय कार्यसचाािन कोि ा रक

स्थानानान्त्तरर् गरे र

ात्र खाय गनय

सषकने छ र कार्य सच ाािनस्तर ा आ.ब.को अन्त्त्र् ा खाय नभइ बाँषक रहे को रक

स ेत उक्त

सच म्ात कोि ा षफताय जभ ा गरी षहसाब ल िान गनुय पने छ।
२. खाय गने अम्ततर्ारी र कार्यषिधी:
ु िे सभबम्न्त्धत
क) सभबम्न्त्धत सभाबाट बजेट स्िीकृत भएको सात ददन लभत्र नगरपालिकाको प्र ख
ु प्रशासकीर् अलधकृतिाई बजेट खाय गने अम्ततर्ारी प्रदान गररने छ
प्र ख
ु प्रशासकीर् अलधकृतिे अम्ततर्ारी प्राप्त भएको १५ ददन लभत्र सभबम्न्त्धत
ख) प्र ख
ु र िडा सम्ाििाई कार्यक्रम
शाखा प्र ख
गरी अम्ततर्ारी ददइनेछ (षिस्तृत कार्यक्रम

हाशाखा िा

र बजेट सषहत प्रालित कानून ब ोम्ज

खाय गने

कार्ायन्त्िर्न म्शियक ा उल्िे ख भएको)

ग) कृषि शाखािे आफुिाई प्राप्त अम्ततर्ारी र कार्ायन्त्िर्न
सल लत ा पेश गने र कार्य म्जभ ेिारी तालिका ब ोम्ज

ागय दशयन सभबम्न्त्धत कृषि
म्जभ ेिार पदालधकारीिाई

कार्यक्रम को बाँडफाँट गरी खाय गनय गराउने लनरय देशन ददइनेछ
घ) कृषि कार्यक्रम

ा िस्तुगत सहार्ता तथा अनुदान स ेत षितरर् गनुय पने हुनािे कहाँ, कस्िे

, कषहिे र कसरी षितरर् गररने हो सोको बाँडफाँट सल लतबाट गरी म्जभ ेिारी षकटान
गररने छ ।
ङ) अनुदान र सहुलिर्त

षितरर् सभबम्न्त्ध छु ट्टै कार्यषिलध सभबम्न्त्धत कार्यपालिकाबाट पाररत

गराई राख्नु पने छ ।
ा) प्राप्त िस्तुगत सहार्ता षितरर् भन्त्दा अगालड गुर्स्तर र्कीन गरी लनम्ित भए पलछ ाथ्र
षितरर्को ब्र्िस्था ल िाइने छ
छ) िस्तुगत सहार्ता अन्त्तगयतको पैकेटहरु स्थानीर् तह ै खररद गनुय पने हो भने साियजलनक
खररद
ज) लनर् ाििी ब ोम्जन खररद र्ोजना ा स ाबेश गरी

स र् ै खररदको ब्र्िस्था ल िाइने छ

झ) स्थानीर् षकसानबाट खररद गनुय पने हो भने गुर्स्तरको र्षकन गरी
ञ) लबिर्गत शाखा,

ात्र खररद गररने छ

हाशाखािे अम्ततर्ारी प्राप्त भएको रक को अम्ततर्ारी प्राप्त अलधकृतिे

बाषियक बजेट र ाौ ालसक लबभाजनको पररलध लभत्र रही खाय गने, िे खा राख्ने िा राख्न
िगाउने, िेखापरीक्षर् गने गराउने, बेरुजु फर्छ्यौट गने छ । षर् सबैकार्यको म्जभ ेिारी र
उत्तरदाषर्त्ि सभबम्न्त्धत अम्ततर्ार प्राप्त अलधकारीको हुने छ

ट) खाय खाता सभबम्न्त्धत शाखा ा रहने हो िा एषककृत कोि सच ाािन (Single Treasury
Account) प्रर्ािी अन्त्तगयत सच ाािन हुने हो
ब ोम्ज

हािेखा लनर्न्त्त्रक कार्ायिर्को लनदे शन

हुने छ

ठ) अम्ततर्ार प्राप्त अलधकृतिे खायको फाँटिारी र प्रलतिेदन सभबम्न्त्धत गाउँपालिका िा
नगरपालिका ा

ालसक रुप ा तोषकएको लनददय्ट  ढाँाा ा पठाउनु पने छ

ड) ाौ ालसक रुप ा स्थानीर् कार्यषिलध ऐन ब ोम्ज
ढ)

बजेट लनकासा

ाग गनुय पने छ

ँ ीगत खाय ा रक ान्त्तर गनय
पुज

सभबम्न्त्धत कार्यपालिकािे बाषियक बजेटको २५% रक

ँ ीगत खायबाट ाािूखाय ा रक ान्त्तर गनय पाइने छै न
सक्ने छ र पुज
र्) अन्त्र् कार्य गाउँपालिका िा नगरपालिकािे पाररत गरे को कार्यषिधी र तोके ब ोम्ज

गनुय

पने छ
कृषि कार्यक्रम

त)

ा िैदेम्शक सहार्ता अन्त्तगयत को रक

भए सभझौता ब ोम्ज को शतयका

अलधन ा रही खाय गनुय पने छ र आलथयक प्रलतिेदन तोषकएको ढाँाा ा सभबम्न्त्धत षिकास
साझेदारिाई स ेत उपिब्ध गराउनु पने छ
थ) र्दद बैदेम्शक सहर्ोगको प्राषिलधक सहार्ता अन्त्तगयत रक

सच घीर् सरकारको स्िीकृलत ा

स्थानीर् तह सच ग सभझौता गरी कार्य सच ाािन गररएको छ र रक

स्थानीर् कोिबाट प्राप्त

भएको छ भने द्वी पक्षीर् सभझौता ब ोम्ज का शतय पािना गनुय पने छ र लनजिे

ागेको

फभर्ायट ा षहसाब बुझाउनु पने छ
द) षर् सबै कार्यको िेखापरीक्षर्को म्जभ ेिारी सभबम्न्त्धत अम्ततर्ारी प्राप्त शाखा,

हाशाखा

ु को हुने छ र बाषियक रुप ा िे खापरीक्षर् प्रलतिेदन सभबम्न्त्धत षिकास साझेदारिाई
प्र ख
स ेत उपिब्ध गराउनु पने छ
ध) िेखा सभबम्न्त्ध सभपूर् य प्रलतबेदन िाषियकरुप ा सभबम्न्त्धत सभाको िे खा सल लत ा प्रस्तुत गनय
सभबम्न्त्धत कार्यपालिका ा प्रस्तुत गनुय पने छ
३. षितीर् जोम्ख
क) षित्तीर् जोम्ख

न्त्र्ूलनकरर्:
भनेको; तोषकएको बजेट तोषकएको क्षेत्र ा खाय नगनु,य खायबाट बाम्छछत

नलतजा प्राप्त नहुन ु अथिा बजेटको

हत्ि िा साथयकता (Value for money) िाई िेिास्ता गनुय

हो ।
ख) षित्तीर् जोम्ख

उत्पन्न

लनभन कारर्िे हुन सक्छ:

१. प्रकृर्ागत जोम्ख (Process risk): कषहिेकाषह खाय गदाय होलसर्ारी अबिभबन गदाय गदै
पलन अलनर्ल तता हुन झान्त्छ भने, कषहिे साियजलनक खररद ऐनको प्रकृर्ा पुरा नगरी खाय
गररने गररन्त्छ र अलनर्ल तता हुन जान्त्छ। कषहिे प्रकृर्ा पुरा गरे र खाय गरे

पलन

नागररकको म्स्िकार्यता न हुन सक्द छ । र्सकारर् प्रकृर्ा पुरर्ाई खाय गनुक
य ा साथै
नागररकको स्िीकार्यता पलन हुने गरी खाय गदाय ददगो हुन सक्छ ।
२. भ्र्ट ााार जन्त्र् जोम्ख

(Corruption risk): गित

अन्त्तगयत पदयछ र र्स्तो जोम्ख

नसार्िे गररने खाय भ्र्ट ााार जोम्ख

ा प्रकृर्ा स ेत पूरा गरे को पाइन्त्छ तर र्स्तो प्रकारको

खाय ा खाय गने अम्ततर्ारी प्राप्त व्र्म्क्त िा पदालधकारीिे आफ्नो व्र्म्क्तगत फार्दाका
िालग प्राथल कता ा नपरे को म्शियक ा खाय गनय स्िीकृलत ददनु पलन भ्र्ट ााार जन्त्र् जोम्ख
हो । र्स िलगयकरर् ा बिय भरर खाय नगने तर आ.ब.को अन्त्त्र् ा जथाभािी खाय गरी
गुर्स्तर ा पटक्कै ्र्ान न पुरर्ाउनु पलन पनय आउँछ ।
३. नलतजा ा जोम्ख (Result risk): सकारात् क नलतजा प्रालप्तका िालग रक
गररन्त्छ ।तर खाय गरे अनुसार नलतजा प्राप्त हुन नसके नलतजा जन्त्र् जोम्ख

खाय गररने
हो ।

कषहिे काषह लछटो नलतजा लनकाल्न खोज्दा नलतजा त लनम्स्कने तर प्रकृर्ा ल म्ाने र
कषहिे प्रकृर्ा पुरर्ाइ का
षित्तीर् जोम्ख

गदाय स र् अभाििे नलतजा न लनस्कने जोम्ख

हुन सक्छ ।

बढनु ा लनभन केषह कारर्हरु दे म्खएका छन:



क जोर लनगरानी र लनर्न्त्त्रर् प्ध लत(weak oversight and control system)



अपर्ायप्त सच स्थागत क्ष ता( inadequate organizational capacity)



भ्र्ट ााार जन्त्र् गलतषिलध ा बृष्ध (increasing trend of corruption)



सहभालगतात् क र्ोजना तजुय ा प्ध लतिाई सषहरुप ा अबिभबन गनय नसषकनु(noncompliance of participatory planning system)



बजेट लनकासा गराउन ा षढिाई(delay in budget release)



क जोर कार्यसभपादन,गुर्स्तर लनर्न्त्त्रर् र राजस्ि ब्र्िस्थापन(weak
performance, quality control and revenue management)

कृषि सल लतिे उक्तानुसारको जोम्ख

न्त्र्ू लनकरर् ा लबशेि ्र्ान ददइने

छ रम्जभ ेिार

अलधकृतहरुिाई स र् ै सजग भई कार्य गने गराउने िातािरर् श्रृजना गररने छ

पररच्छे द ७.

१५)

पारदम्शयता, जबािदे षहता तथा उत्तरदाषर्त्ि, प्राार, प्रसार, सूानाको हक र

सुशासनका औजार हरुको प्रर्ोग, गुनासो व्र्िस्थापन आदद
१. नगरपालिका ा गररने कृर्ाकिाप, प्रदान गररने सेिा सुषिधािाई पारदम्शय, उत्तरदार्ी,
जबाबदे षह र प्रभािकारी रुप ा नागररक प्रलत सभबेदनम्शि भइ सच ाािन गररने छ
२. र्सरी सच ाािन गदाय नागररकको व्र्ापक सहभालगता ा सच ाािन गनय गराइने छ।
३. नगरपालिका ा कार्यक्रम

सच ाािन गदाय सुशासनका

शासन, आलथयक अनुशासन,
ु
भ्र्ट ााार क्त

ूिभ ुत

ान्त्र्ता जस्तै कानूनको

ानि अलधकारको पूर् य प्रत्र्ाभलु त, षिकेन्त्रीकरर् तथा

प्रशासन जस्ता असि शासनका आधारभूत

ान्त्र्तािाई आत् सात गदै

कार्य गने सच स्कृलत अबिभबन गररने छ ।
४. नगरपालिका ा सुशासन कार्

गनय गराउन सल लतिे षिशेि पहि गने छ र

स्थानीर् सरकारबाट कृषि कार्यक्रम
शासनका लनभन

ूल्र्

क) स्थानीर् कृषिकार्यक्रम

ा सुशासनको प्रत्र्ाभलु त ददिाउन

असि

ान्त्र्ताको अबिभबन गररने छ:
ा सभब्ध  सबै क ा
य ारी र सच घ, सच स्था स्थानीर् नगरपालिका

प्रलत उत्तरदार्ी भइ कार्य गने छन र तोषकएको म्जभ ेिारी तोषकएको स र् ा
सभपादन गरी जबाबदे ही प्रशासन सच ाािन गररने छ
ख) नगरपालिका ा र कृषि सल लत बीा कार्य म्जभ ेिारीको स्प्ट  बाँडफाँट कार्य षिभाजन
लनर् ाििी ा व्र्िस्थागरी गररनुका साथै कृषिसभबम्न्त्ध कार्यकािालग म्जभ ेिार
सच स्थाकोरुप ा र्स सल लतको षिकास गररने छ र सल लतिे पलन सभब्ध  कार्ायिर्िाई
कार्यम्जभ ेिारी षकटान गरी म्जभ ेिार बनाउने छ
ग)

हा शाखा, शाखा, उपशाखा र इकाई कार्ायिर्िे आफ्ना

ातहतका क ा
य ारीको

कार्य षिबरर्(Job description) तर्ार गरी तदनुसार म्जभ ेिारी षकटान गररने छ
ु प्रशासकीर् अलधकृत र कृषि स ब्ध  सबै शाखा,
घ) प्र ख

ु बीा ा
हाशाखा प्र ख

कार्यसभपादन करार गररने छ र उक्त करारको सच स्थागतरुप ा लनर्ल त स ीक्षा गने
गराउने ब्र्िस्था ल िाइने छ
ङ) कृषि सभब्ध  सबै

हाशाखा, शाखा िा कार्ायिर् िे आफ्नो शाखा िा

हाशाखाबाट

उपिब्ध गराइने सेिा, सुषिधा िाई लनददय्ट  ढाँाा ा नागररक बडापत्र ा प्रकाम्शत गरर
राख्ने ब्र्िस्था गररने छ
ा) षिकास लन ायर्का कार्य ा नागररकको सहभालगता बृष्ध  गराउन सहभालगतातत् क
र्ोजना प्रकृर्ा अलनिार्य अििभबन गररने छ र कार्य सच ाािन गदाय नागररकको
सच िग्नता र स्िाल त्ि प्राप्त हुने गरी गररने छ। र्सरी कार्य गदाय षिशेि गरे र

अल्पसच तर्क, लस ान्त्तकृत िा साना षकसान र

षहिा प्रलत षिशेि सभबेदनशीि रहने

गरी कार्य ब्र्िस्था ल िाइने छ
छ) लनम्ित रक

भन्त्दा

ालथको षिकास लन ायर्कार्य ा सबै षििरर् दे म्खने गरी र्ोजना

स्थि र साबयजलनक स्थान ा सूाना पाटीको (होलडग बोडयको) व्र्िस्था गररने छ
ज) नागररकको गुनासो सुन्ने र सच बोधन गने सच स्थागत सच र्न्त्त्र स्थाषपत गरी कृर्ाम्शि
गराइने छ, र है िोसरकार र हटिाइन जस्ता व्र्िस्था सभबम्न्त्धत कार्यपालिकािे गनय
पहि गररने छ
झ) सुशासनका औजार जस्तै साियजलनक/ सा ाम्जक परीक्षर्, नागररक सुनिाई, नागररक
पृष्ठपोिर् प्रलतिेदन सभबम्न्त्धत

कार्यषिलध ा तोषकएको स र् ा गने गराउने व्र्िस्था

ल िाइने छ
ञ)

नागररक िा सियसाधारर्कािालग आफ्नो आर्-व्र्र्को षििरर् साियजलनक गने
गराउने र कार्ायिर्को िेि-साइट ा स ेत लनर्ल त रुप ा राख्ने व्र्िस्था ल िाइने छ

ट) आन्त्तररक र अम्न्त्त

िेखापरीक्षर्

गराउने र बेरुजुिाई स र् ा लनर्ल त, असूिउपर

गरी फर्छ्यौट गने गराउने ब्र्िस्था गररने छ
ठ) साियजलनक खरीद ऐन लनर् ाििी ब ोम्ज

खररद कार्य गने गराइने छ

ड) आाार सच षहता अलनिार्यरुप ा पररपािना गने गराइने छ
ढ) सूानाको हक सभबम्न्त्ध ऐनको पािना गररने

र बलगयकृत बाहे कका सबै सूाना

नागररकको पहुँा ा पुरर्ाइने छ
र्) बाषियक कार्यक्रम

र बजेट र ाौ ालसक

तथा बाषियक प्रगलत प्रलतिेदन आ सच ाार

ाफयत साियजलनक गने गराउने र कार्ायिर्को सूाना पाटी र िेब-साइट ा राम्खने छ
त) लनर्यर् गदाय कानूनसभ त प्रकृर्ा पुरर्ाई ात्र अम्ततर्ारिािािे लनर्यर् लिने छ र
लनर्यर्को बैधताका साथै साियजलनक नागररकको ग्राह्यता स ेत प्राप्त गररने गरी कार्य
गररने छ
थ) षिकास लन ायर्का कार्यक्रम

र र्ोजना तथा सेिा प्रिाहिाई क्रम श: स्िीकृत

कार्यतालिका र नागररक बडापत्र ा तोषकएको स र् ा सभपन्न गने गराइने छ
द) भ्र्ट ााार ा शुन्त्र् सहनम्शिता अपनाइने छ र कुनै पलन भ्र्ट ााार हुन नददने िातािरर्
श्रृजना गने गराइने छ
ध) सबै पदालधकारीिे सभपलत षिबरर् स र् ानै तोषकएको कार्ायिर् ा पेश गने प्ध लत
अबिभबन गररने छ

न) अनुदान िा षिउषिजन िा सरकारी श्रोत षितरर्को कार्यषिलध स्िीकृत गराई
लबतरर्को ब्र्िस्था गुनासो नआउने गरी गने गराइने छ र सभभि भए सभ

ात्र
षिपन्न

बगय र सी ान्त्त षकसानिाई उपिब्ध हुने गरी कार्यषिधी ा ब्र्िस्था गररने छ
ऩ) षित्तीर् जोम्ख
१६)

न्त्र्ूलनकरर्का सबै उपार् अबिभबन गररने छ

खारे जी र िााउ:

१. स्थानीर् तह ा सच ाालित कृषि कार्यक्रम

र्सै व्र्िस्था ब ोम्ज

सच ाािन भएको

ालनने

छ।
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