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k|:tfjgfM
कृ षि क्षेत्रको समग्र षिकासका लाषि खाद्यान्न उत्पादन तथा पशुपालन, उत्पादन व्यिस्थापन, सहकारी,
कृ षि सडक, ससिंचाइ, कृ षि प्रसारको व्यिस्थापन, सिंचालन र षनयन्त्त्रण िनेजस्ता षजम्मेिारी स्थानीय तहमा
रहेका िाउँ पाषलकामा सिंषिधान र स्थानीय सरकार सिंचालन ऐन द्वारा व्यिस्था भएको, सिंषिधान र कानून
प्रदत्त अषधकार र षजम्मेिारीलाई स्थानीय िषस्त स्तरमा रहेका कृ िक, कृ िक समूह, सिंस्था लिायतका
सरोकारिालाहरुसिंिको समन्त्िय, सहभाषिता र सिंलग्नतामा कृ षि काययक्रम सिंचालन व्यिस्थापनका लाषि
स्थानीय नीषत, ऐन, कानून, योजना तथा काययक्रम तजुयमा र कायायन्त्ियनका साथै मापदण्ड र िुणस्तर षनधायरण
िनय र त्यसको अनुिमन, षनयमन र षनयन्त्त्रणको प्रणालीित षिकासका साथै सिंस्थाित िनय, कृ षि षिकास
िषतषिषधलाई लैङषिक, िातािरणमैत्री एििं जलिायू पररितयन अनुकूलन, समानुपाषतक र समािेशी िनाइ
मूलप्रिाषहकरण िनय, िाउँ पाषलकाका क्षेत्रमा रहेका कृ िक षिशेि िरे र षसमान्त्तकृ त र षिपन्न कृ िकका
आिस्यकता र प्राथषमकतालाई सहभाषितात्मक योजना तजुयमा प्रकृ या अिलम्बन िरी एकककृ त र
समन्त्ियात्मकरुपमा सम्बोधन, सिंचालन र व्यिस्थापन िनय, स्थानीय िाउँ पाषलकामा कृ षि कायय क्रमलाई
सिंस्थाितरुपमा षिकास िनय, सम्बद्ध कृ िकलाO{{ ज्ञान, सूचना तथा प्रषिषधको प्रचार र प्रसारका माध्यमबाट
उत्पादन र उत्पादकत्ि बृषद्ध िनय, कृ षि क्षेत्रमा सरकारी, षनजी, सहकारी र षित्तीय सिंस्थाहरुबाट लिानी
पररचालन िनय, व्यिसाषयकरण र बजारीकरणका माध्यमबाट रोजिारी र आयमा बृषद्ध िनय, कृ िक समूहको
सेिा र सुषिधामा सहज पहँच बढाउन, नािररकलाई िुणस्तररय सेिा प्रदान िनय, कृ िक र उपभोक्तालाई कृ षि
सामग्रीको उषचत मुल्य प्राषिका लाषि सहषजकरण, षनयमन र षनयन्त्त्रण िनय, खाद्य सुरक्षा र सम्प्रुभताको
अषधकार कायम िने र िराउने काययमा योिदान पुरयाउने काययमा सहयोि पुरयाउन, सम्बद्ध सरोकारिाला
सबैको साथै कृ िकको क्षमता षिकास िनय, कृ िकहरुको कृ षिसेिामा सहज पहँच बढाउन समेत आिस्यक
देषखएकोले

uf]s'nu+uf ufpF;efn] g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@^ / :yfgLo ;/sf/ ;~rfng

ऐन

@)&$ को दफा १०२ adf]lhd uf]s'nu+uf ufpFkflnsfn] यो P]g aनाएको छ ।
पररच्छेद १

K|ff/lDes
१. सिंषक्षि नाम र प्रारम्भ:
क) यस P]gको नाम æuf]s'nu+uf िाउँ पाषलकाको कृ षि षिकास P]g, २०७४” रहेको छ ।
ख) of] P]g uf]s'nu+uf िाउँ ;efn]] पाररत िरर स्थानीय राजपत्रमा प्रकाषशत भएको षमषतदेषख लािु हनेछ ।

@. पररभािा:
षबिय िा प्रसिंिले अको अथय नलािेमा यस P]gमा,

s_ “ऐन” भन्नाले æuf]s'nu+uf िाउँ पाषलकाको कृ षि षिकास P]g, २०७४” लाO{ सम्झनु पदयछ ।
v_ “कानून” भन्नाले सिंघीय कानून, प्रदेश कानून र स्थानीय कानून सम्झनु पछय ।

u_ “िाउँ पाषलका” भन्नाले सिंषिधान बमोषजम स्थापना भएका uf]s'nu+uf िाउँ पाषलका सम्झनु पछय । यसले
िाउँ काययपाषलकालाई समेत जनाउने छ ।

3_ “िाउँ सभा” भन्नाले सिंषिधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोषजमको uf]s'nu+uf िाउँ सभा सम्झनु
पछय ।

ª_ “काययपाषलका” भन्नाले uf]s'nu+uf िाउँ काययपाषलका सम्झनु पछय ।
r_ “अध्यक्ष” भन्नाले uf]s'nu+uf िाउँ पाषलकाको अध्यक्ष सम्झनु पछय ।
5_ “उपाध्यक्ष” भन्नाले uf]s'nu+uf िाउँ पाषलकाको उपाध्यक्ष सम्झनु पछय ।
h_ “िडा” भन्नाले uf]s'nu+uf िाउँ पाषलकाको िडालाई सम्झनु पछय ।
em_ “िडाअध्यक्ष” भन्नाले uf]s'nu+uf िाउँ पाषलकाका िडाका अध्यक्ष सम्झनु पछय ।
`_ “िडा सषमषत” भन्नाले सिंषिधानको धारा २२२ को उपधारा (४) धारा २२३ को उपधारा (४)
बमोषजमको uf]s'nu+uf िाउँ पाषलकाको िडा सषमषत सम्झनु पछय ।
6_ “पदाषधकारी” भन्नाले uf]s'nu+uf काययपाषलकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, िडा अध्यक्ष तथा काययपाषलकाका
अन्त्य सदस्य सम्झनु पछय ।

7_ “प्रमुख प्रशासकीय अषधकृ त” भन्नाले uf]s'nu+uf िाउँ पाषलकाको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम िनय
षजम्मेिारी तोककएको प्रशासकीय अषधकृ तलाई सम्झनु पछय ।

8_ “lhNnf;ef” भन्नाले सिंषिधानको धारा २२) को उपधारा (१) बमोषजमको /fd]5fk िाउँ सभा सम्झनु
पछय ।

9_ “षजल्ला समन्त्िय सषमषत” भन्नाले सिंषिधानको धारा २२० को उपधारा (३) बमोषजमको /fd]5fk
षजल्ला समन्त्िय सषमषत सम्झनु पछय ।

0f_ “स्थानीय तह” भन्नाले uf]s'nu+uf िाउँ पाषलका तथा षजल्ला सभालाई सम्झनु पछय ।
t_ “प्रदेश” भन्नाले सिंघीय इकाइमा षिभाजन िररएको नेपालको सिंघीय इकाइको # निं. प्रदेश सम्झनु पदयछ ।
Yf_ “षबियित शाखा” भन्नाले uf]s'nu+uf िाउँ पाषलकामा कृ षि क्षेत्रको षिकासकालाषि स्थापना भएका
महाशाखा, शाखा, इकाई तथा सेिाके न्त्रलाई जनाउने छ । यसले अन्त्य षिियित क्षेत्रको षिकासकालाषि

uf]s'nu+uf िाउँ पाषलकामा स्थापना भएका शाखा िा महाशाखालाई समेत जनाउने छ ।
b_ 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] jL?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\ .

w_ “कृ िक” भन्नाले- कृ षि िा कृ षि क्षेत्रमा सिंग्लग्न कृ िक, उBdL र ब्यबसायी भन्ने बुझाउदछ ।
g_ “मन्त्त्रालय” भन्नाले कृ षि षििय हेने नेपाल सरकारको सिंघीय मिंत्रालय सम्झनु पछय । यस शब्दले कृ षि
षबिय हेने प्रादेषशक मिंत्रालयलाई समेत जनाउने छ ।

k_ “योजना” भन्नाले आयोजना, पररयोजना तथा काययक्रम समेतलाई जनाउँ छ ।
km_ “सदस्य” भन्नाले,






िाउँ पाषलकाको सम्बन्त्धमा uf]s'nu+uf िाउँ सभा िा िाउँ काययपाषलकाको सदस्य सम्झनुपछय र सो
शब्दले िाउँ सभा िा िाउँ काययपाषलकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, िडा अध्यक्ष िा िडा सषमषतको
सदस्यलाई समेतजनाउँ छ ।
षजल्ला सभाको सम्बन्त्धमा /fd]5fk षजल्ला सभा तथा षजल्ला समन्त्िय सषमषतको सदस्य सम्झनुपछय
र सो शब्दले /fd]5fk षजल्ला सभाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा षजल्ला समन्त्िय सषमषतकोको प्रमुख र
उपप्रमुखलाई समेत जनाउँ छ।
कृ षि सषमषतको सम्बन्त्धमा uf]s'nu+uf िाउँ पाषलsfमा कृ षि काययक्रम सिंचालन र व्यिस्थापन िनय
uf]s'nu+ufिाउँ पाषलकामा िठन भएको कृ षि षिकास सषमषत तथा उप सषमषतका सिंयोजक, उप
सिंयोजक तथा सदस्यलाई समेतलाई जनाउँ छ ।

a_ “सषमषत” भन्नाले यस काययषिषधको व्यिस्था अनुसार uf]s'nu+uf िाउँ पाषलकामा िठन भएको कृ षि
षिकास सषमषत तथा उपसषमषतलाई जनाउँ छ ।

e_ “सिंषिधान” भन्नाले नेपालको सिंषिधानलाO{ सम्झनु पदयछ ।
d_ “सिंघ” भन्नाले सिंघीय सिंरचनाको सबै भन्त्दा माषथल्लो इकाइको रुपमा रहने सिंघीय तह सम्झनु पछय ।
पररच्छेद २

#=

षिियित काययक्षत्र
े : यस काययषिषधमा uf]s'nu+uf िाउँ पाषलका क्षेत्रमा कृ षि काययक्रम सिंचालनमा

देहायका षिियित काययक्षेत्रहरु समािेश हनेछन्:
क) कृ षि षिकास काययक्रम सिंचालन र व्यिस्थापन िनय सिंस्थाित सिंयन्त्त्र, त्यसको सम्बषन्त्धत पाषलकाका
साथै अन्त्य सरोकारिाला सबै सिंिको ठाडो र तेसो (vertical & horizontal) अन्त्तरसम्बन्त्ध .
ख) कृ षि काययक्रमलाई सहभाषितामूलक, एकककृ त र समन्त्िषयत काययक्रम र बजेट तजुयमाका चरण र
प्रकृ या षिस्तृषतकरण िररनुका साथै अन्त्य षििय क्षेत्रसिंिको अन्त्तरसम्बन्त्ध .
ि) बजेट र काययक्रमको अषततयारी र रकम प्रिाह प्रकृ या र षिषध .
घ) कृ षि काययक्रम सिंचालनका षबषभन्न मापदण्ड, नमयसका साथै िुणस्तर कायम िनय षनयमन तथा
अनुिमन र मुल्ल्यािंकन प्रणाली षिशेि िरे र पररणाम (Result) मा आधाररत मापन प्रणाली स्थाषपत
िररने उपाय .

ङ) कृ षि काययक्रमलाई समािेशी, लैङषिक र िातािरण मैत्री, जलिायू पररितयन अनुकूलन, षसमान्त्तकृ त र
भौिौषलक िषिषतमा परे कालाई सिंबोधन िररने षििय .
च) कृ षिलाई याषन्त्त्रकरण र व्यिसाषयकरण िरी कृ षि व्यिसाय प्रिद्धयनका लाषि जारी भएको नमूना
षिधेयकका षििय उपयुक्त स्थान र तहमा समािेश िरी प्रिद्धयन र
छ) कृ षिलाई षिके न्त्रीकरणको सषन्नकटताको षसद्धान्त्त बमोषजम सिंचालन र व्यिस्थापन िनय सिंघ, प्रदेश
तथा स्थानीय िाउँ पाषलकामा र सम्बषन्त्धत िाउँ पाषलकाले िडास्तर तथा कृ िक समूह सम्म
अषधकारको षनक्षेपण, प्रत्यायोजनको पद्धषत ।

पररच्छेद ३
$= कृ षि काययक्रम सिंचालन र व्यिस्थापनकालाषि सिंस्थाित सिंरचना: िाउँ पाषलकाको सिंिठन सिंरचना
uf]s'nu+uf िाउँ पाषलकाले आफ्नो क्षेत्रको आिस्यकता र प्राथषमकता अनुसार आफ्नो क्षेत्र षभत्र कृ षि
क्षेत्रको समग्र षिकासका लाषि आफ्नो काययषिभाजन षनयमािली बमोषजमको कायय सिंचालन िनय
िराउनमा सहयोि पुरयाउन कृ षि शाखा स्थापना िरी सिंचालन हनेछ । त्यस्तै िडा िा सेिा
के न्त्रस्तरमा समेत कृ षि काययक्रम सिंचालन ब्यिस्थापन िनय आिस्यक प्राषिषधक सेिा पुरयाउन
सहजीकरणकालाषि कृ षि इकाईको स्थापना िररने छ ।
ऊक्त शाखाको काम, कतयव्य र षजम्मेिारी िाउँ पाषलकाले स्िीकृ त िरे को कायय षबभाजन षनयमािलीमा
व्यिस्था भए बमोषजम हनेछ ।
क)

उक्त शाखा तथा िडा िा सेिाके न्त्रमा कषत स्थायी र करारका कमयचारी रहने छन भन्ने षबिय
िाउँ पाषलकाले पाररत िरे को सिंिठन सिंरचना अनुसार हनेछ ।

ख)

िाउँ पाषलका क्षेत्रमा सिंषिधान र ऐन द्वारा षनधायरण िरेका कृ षि सम्बन्त्धी काययको षजम्मेिारी र
सम्पादनमा सहयोि पुरयाउन र कृ षि काययक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा कायायन्त्ियन िनय िराउन
िाउँ पाषलकाले पाररत िरे को कायय षिभाजन षनयमािलीको अषधनमा रही िाउँ पाषलकाको कु नै
सदस्यको सिंयोजकत्िमा षनम्नानुसारका सदस्यरहेका देहाय बमोषजमको कृ षि षिकास सषमषत
िठन हनेछ ।

%== uf]s'nu+uf ufpFkflsfsf] कृ षि षिकास सषमषतको िठन
s_ िाउँ पाषलका स्तरीय:
१. िाउँ पाषलकाका अध्यक्ष / उपाध्यक्ष िा अध्यक्षले तोके को िाउँ काययपाषलकाको सदस्य

सिंयोजक

२. िाउँ पाषलका अध्यक्षले तोके को िाउँ पाषलकाका मषहला सदस्य

सदस्य

३. िाउँ पाषलकाले तोके को िाउँ पाषलकाका दषलत िा अल्पसिंतयक सदस्य

सदस्य

४. िाउँ पाषलकाका योजना महाशाखा jf शाखा jf उपशाखाका प्रमुख

सदस्य

५. िाउँ पाषलकाका pBf]u बाषणज्य सिंघका प्रषतषनषध

सदस्य

६. िाउँ पाषलकाका ससिंचाइ शाखाका प्रषतषनषध

सदस्य

७. िाउँ पाषलकाका सहकारी शाखाका प्रषतषनषध

सदस्य

८. िाउँ पाषलकाका कृ षि सडक शाखाका प्रषतषनषध

सदस्य

९. िाउँ पाषलकामा रहेको कृ षि अनुसन्त्धान के न्त्रको प्रषतषनषध

सदस्य

१०. िाउँ पाषलका क्षेत्रमा काययरत िैरसरकारी सिंस्थाका प्रषतषनधी

सदस्य

११. िाउँ पाषलका षभत्रका षिषभन्न पेशाित कृ षि उद्धयोषि, व्यिसायी र एग्रोभेटको प्रषतषनषध सदस्य
१२. िाउँ पाषलका षस्थत बैंक / षिषतय सिंस्थाका प्रषतषनषध

सदस्य

१३. िाउँ पाषलकाका षित्तीय एििं कृ षि सहकारी सिंस्थाका प्रषतषनषध

सद्सस्य

१४. िाउँ पाषलका षभत्रका उत्कृ ष्ट कृ िक समूह को भेलाबाट प्रषतषनषधका रुपमा छनौट
भएको उत्कृ ष्ट एक मषहला र एकजना पुरुि कृ िक

सदस्य

१५. िाउँ पाषलकाका कृ षि िा पशु सेिा शाखाका (सदस्यसषचि नभएको) प्रषतषनषध
१६. िाउँ पाषलकाका कृ षि िा पशु सेिा शाखाका प्रमुख

सदस्य
सदस्य-सषचि

नोट: िाउँ पाषलकाका िुणस्तर षनयन्त्त्रण शाखा, िजार व्यिस्थापन शाखाका प्रमुख िा प्रषतषनषध तथा कृ षि
सिंि सम्बषन्त्धत षिशेिज्ञ िा अनुभिी कृ िक, कृ षिक्षेत्रमा उत्कृ ष्ट योिदान पुरयाउने व्यषक्तलाई आिस्यकतानुसार
आमन्त्त्रण िनय सककने ।

v_ िडा स्तरीय
िाउँ पाषलकाको िडातहमा कृ षि र पशुपिंछी सेिा षिकासमा सहयोि

tyf ;dGjosf लाषि देहाय बमोषजमको

सषमषत िठन हने छ:
१.

िडा अध्यक्ष िा षनजले तोके को कु नै अन्त्य सदस्य

- सिंयोजक

२. िडाको मषहला सदस्य

- सदस्य

३. िडाका सषचि

-सदस्य

४. िडास्तरमा कृ षि सम्बद्ध िैर सरकारी सिंस्थाका प्रषतषनधी

- सदस्य

५. िडामा काययरत उत्कृ ष्ट कृ िक ;d"x मध्ये भेलाबाट छनौट भएका प्रषतषनषध

- सदस्य

६. िडा षस्थत कृ षि िा पशु सेिाके न्त्रका प्रमुख

-सदस्य

७. िडा षस्थत कृ षि िा पशु सेिाके न्त्रका प्रमुख मध्ये जेष्ट प्रमुख

- सदस्य-सषचि

नोट: िडाषभत्रका उत्कृ ष्ट कृ िक, षिशेिज्ञ िा कृ षि समबषन्त्ध ज्ञान सीप भएका व्यषक्तलाO{ आिस्यकतानुसार
आमन्त्तरण िनय सककने ।


उपरोक्त सषमषतहरुमा एक मषहना षभत्र सबै पद पुर्तय भइ कायय सुचारु िनुय पने छ ।



सषमषतहरुले अफ्नो आन्त्तररक काययषिषध आफै बनाइ कायय सुचारु िने छन् र आिस्यकतानुसार बैठक
बस्ने छ तर कषम्तमा पषन िियको तीन पटक सषमषतको बैठक अषनिायय रुपमा बस्नु पने छ ।



उपरोक्त सषमषतहरुमा राषजनामा पेश िरी िा अन्त्य कु नै ककषसमले ररक्त हन आएमा जसरर शुरुमा
षनयुषक्त भएको हो सोही प्रकृ या पुरयाइ पद पूर्तय िने व्यिस्था िररनेछ ।

^= कृ षि षिकास सषमषतको काम, कतयव्य, अषधकार, षजम्मेिारी र उत्तरदाषयत्ि:

s_ सिंस्थाित सुदकृ ढकरणको कायय
!= समूह र सिंस्था िठन र पररचालन:
क) प्रतेक िडा कायायलय अन्त्तरितका बषस्त / टोलमा आिस्यकतानुसारका व्यिसाषयक कृ षि समूह र
सिंस्था िठन िनय प्रोत्साषहत िने; यसरर समुह िठन िदाय मषहला, पुरुि िा षमषित जुन उपयुक्त हन्त्छ
सोही अनुसार समूह िषतषशलता र व्यिहाररकता हेरी िठन िनुय पने, सके सम्म उत्पादन षबशेिका
आधारमा समूह िठन िनय उत्प्रेररत िररनु पने र एउटा समूहको व्यषक्त सके सम्म अको समूहको सदस्यता
न षलने िरर व्यिस्था िनुय पने ।
ख) षिितमा िठन भएका कृ िक समुहको साथै सिंस्थाहरुको लित तथा अषभलेख िडाित र काययप्रकृ षतित
रुपमा अध्यािषधक िरी राख्ने;
ि) अन्त्तरसमूह र सिंस्था िठन: समूह-समूह षमलेर अन्त्तरसमूह र सहकारी सिंस्थामा आिद्ध हन
समूहहरुलाई उत्प्रेररत िने;
घ)

समूह िा सिंस्थालाई िडा कायायलयमा दताय समेत िरी राख्ने र अनुदान िा कृ षि साम fषग्रको माि
सिंकलन र षितरणमा यी समूह िा सिंस्था पररचाषलत हने;

ङ) समूह िा सिंस्थाको षिधान लिायत बैठक बस्ने, माइन्त्यूट राख्ने, बचत पररचालन िने भए त्यसको षिषध
र प्रकृ यामा समेत सषमषतले आिस्यक प्राषिषधक सहयोि पुरयाउने;
च) कृ िक समूह र सिंस्थालाई समूहको षबशेितानुसारको ताषलम, अिलोकन भ्रमण, प्रोत्साही पुरुस्कार
जस्ता काययक्रम सिंचालन िरी षतनको क्षमता षिकासका साथै काययमा उत्प्रेररत समेत िराइ राख्र्ने;
छ) सरकारी िा िैरसरकारी तहबाट ती समूहलाई उपलब्ध िराइने िोत साधन, औजार, उपकरण, मल
षबउ षबजन, बाख्रा, कु खुरा आकद बारे समेत पूिय जानकारी कदई समयमै माि सिंकलन िने;
ज) समूह एििं सिंस्था माफय त उन्नत षिउ षिजन उत्पादन स्थानीय स्तरमा नै िने काययक्रम सिंचालन िरी ती
समूहहरुले उत्पादन िरे का षबउ षबजन षबक्री िनय चाहेमा स्थानीय खरीद नीषत तय िने र उषचत
मुल्यमा खररद काययको व्यिस्था समेत िरी कृ िकलाई प्रोत्साषहत िने ।

@= स्थानीय कृ षि िोत व्यषक्तको रुपमा अनुभिी कृ िक अिुिाको छनौट र सिंलग्नता:
क) स्थानीय स्तरमा अन्न खेती, तरकारी खेषत, फलफू ल खेषत, माछापालन, पशुपालन, कु खुरापालन आकद
काययमा व्यिहाररक ज्ञान आजयन िरेका अनुभिी अिुिा कृ िकहरुको ज्ञान, अनुभि र सीपलाई कृ िकबाट
कृ िकमा व्यिहाररक रुपमा आदान प्रदान िनय त्यस्ता उत्कृ ष्ट अनुभिी कृ िकलाई सषमषतबाट छनौट िरी
षबियित ताषलम प्रदान िररने छ ।
ख) यसरी ताषलम प्राि उत्कृ ष्ट अनुभिी कृ िकलाई कृ षि प्रसार काययक्रममा सिंलग्न िराउने नीषत षलइने छ।
ि) उत्कृ ष्ट अनुभिी कृ िकलाई

/fli6«o lzk kl/If0f jf]8{

अिसर समेत कदइ मान्त्यता कदइने छ।

NSTB/CTEVT बाट थप सीप आजयनको

घ) िाउँ पाषलका क्षेत्रमा षबषभन्न कृ िक समूहमा षतनको आिद्धता जनाउने सिंस्थाित व्यिस्था िररने छ।
ङ) ककसान देषख ककसान प्रसार िनय स्थानीय भािा तथा पररषचत व्यषक्तबाट सीप, ज्ञान प्राि िनय सहज,
कम खर्चयलो र समयमा उपलब्धहनका साथै दीिो समेत हने देषखएकोले ककसान देषख ककसान
काययक्रमलाई सिंचालन, व्यिस्थापन र प्रोत्साषहत िने नीषत षलइने छ।

#= स्थानीय एग्रोभेटको छनौट र सिंलग्नता:
क) िाउँ पाषलका क्षेत्रमा षनजी क्षेत्रको सिंलग्नता -kx"Fr_ बढाउन स्थानीय gful/sx?लाई एग्रोभेट स्थापना
िनयका लाषि प्रोत्साहन िररनेछ र तीनलाई ताषलम प्रदान िने व्यिस्था िररनेछ ।
ख) िाउँ पाषलकामा एग्रोभेट दताय िराई षिउ, षिजन, औिषध, सा-साना कृ षि उपकरण and agriculture
technologies सहज उपलब्ध िराउने व्यिस्था िररने छ ।

$= स्थानीय सहकारी सिंस्थाको पररचालन:
क) uf]s'nu+ufिाउँ पाषलका क्षेत्रमा उत्पादनमूलक, बजारमुलक, सेिामूलक र षनकासी मूलक, बचत तथा
कजाय

सहकारीमा बर्ियकरण िरी षतनलाई स्थानीय तहमा इजाजत lbOg]छ र तदनुसारका सेिा

सहजरुपमा कृ िकहरुलाई कदने िरी सहजीकरण िने िराइने छ । यसका आषतररक्त पररपक्व कृ िक
समूहलाई कृ षि सहकारीमा रुपान्त्तरण िने कायय पषन िररनेछ ।

%= कृ षिको थोक तथा खुरा व्यापार प्रबद्धयन िराउने:
क) एक िा एक भन्त्दा बढी स्थानीय तह षमलेर कृ षिको थोक र खुरा व्यापार प्रिद्धयन िने नीषत षलइने छ र
यसमा प्रदेश तथा सिंघीय सरकारको प्राषिषधक तथा आर्थयक सहयोि समेत जुटाइने छ ।
ख) कृ िकलाई उषचत मूल्य प्रदान िररनुका साथै उपभोक्तालाई पषन षिचौषलयाको जथाभािी मूल्यबाट
जोिाउने मूल्य नीषत तजुयमा िरी लािु िररने छ ।
ि) िाउँ पाषलका क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा पशु हाट बजार, षचस्यान के न्त्र, राषिय र अन्त्तरराषिय षनकासीको
ब्यिस्था समेत िनय राषिय बजार सिंि आबद्ध िराउन स्थानीय सरकारलाई सहयोि पुरयाइने छ ।
घ) सरकारी क्षेत्रबाट मात्र यी कायय सिंभि नहने हिंदा सरकारी षनजी र षित्तीय क्षेत्रको समन्त्िय र
साझेदारीमा यस्ता कायय अिाषड बढाउन नेपाल सरकार र प्रादेषशक सरकारले समेत सहषजकरणका
लािी िाउँ पाषलका माफय त समन्त्िय स्थाषपत िररने छ ।

Vf= कृ षि षिद्यालय र कृ षि अनुसन्त्धान के न्त्रहरुको प्राषिषधक सहयोि जुटाउने:
क) स्थानीय िा षनकटतम िाउँ पाषलकामा

CTEVT

बाट सम्बन्त्धन प्राि कृ षि ljBfnox?सिंि दीघयकालीन

सम्बन्त्ध स्थापना िररने छ ।
ख) ljBfnoका ljBfथीहरुलाई कृ िक समूह सिंि आबद्ध िराई प्रषिषध स्थानान्त्तरणमा प्राषिषधक सहयोि
पुरयाउनका लाषि सिंस्थाितरुपमा ती षिद्यालयसिंि साझेदारी सम्झौता िनय मसौदा तयार िरी

सम्बषन्त्धत काययपाषलकामा पेश िरी ती षिद्यालयको औपचाररक सम्बन्त्ध स्थाषपत िराउने काययमा
सहयोि पुरयाइने छ ।
ि) यस काययमा आिस्यक देषखए स्थानीय षशक्षा शाखालाई समेत आिद्ध िराई कायय अिाषड बढाउन
सककने छ ।
घ) त्यस्तै राषिय एििं प्रादेषशक अनुसन्त्धान के न्त्रहरु सिंि पषन सहकाययकोलािी सहकाययको ढाँचा तयार िरी
स्िीकृ त उन्नत प्रषिषध र षिउ षिजनहरु कृ िकको थलोमा प्रदशयन िराउन समेत सहषजकरण िररने छ ।

u=कृ षि प्रसारका अन्त्य काययक्रमहरु सिंचालन िने:
कदिो कृ षि षिकासका लाषि िनुय पने कायय र अपनाउनु पने प्रकक्रयाहरु तथा नयाँ िा आधुषनक प्रषबषधको
प्रचार प्रसार िनयका लाषि ljleGg कृ षि प्रसारका तररकाहरु अिलम्बन ul/g] छ ।

3==

स्थानीय योजना तजुम
य ा, कायायन्त्ियन, अनुिमन र मुल्ल्यािंकन कायय िने:
क) स्थानीय कृ षि सषमषतले स्थानीय योजना तजुयमा चरणको समय ताषलकाका अषधनमा रही
सहभषितामूलक योजना तजुम
य ा िनय िाउँ पाषलकालाई समग्र कृ षि क्षेत्रको बजेट पूिायनुमान, माियदशयन र
आिामी आर्थयक बियमा षलइने नीषत षनषित समयमा पेश िररने छ र योजना प्रकृ यालाई सघाउ
पुरयाउनुका साथै अन्त्य षबियित क्षेत्र सिंि समन्त्िय िरी स्थानीय तहको योजना प्रकृ यामा
मूलप्रिाषहकरण िररने छ ।
ख) कृ षि षिकास योजना सिंि सम्बद्ध नीषतित षनणयय षलन िाउँ पाषलकालाई षनम्न ककषसमको प्राषिषधक
सहयोि पुरयाइने छ:
१. कृ षि षबियित क्षेत्रको मध्यकाषलन (आिषधक) योजना तजुयमा िरी स्थानीय आिषधक योजनाको
अषभन्न अिंिको रुपमा मुलप्रिाषहकरण िने र लिानी सुरषक्षत िराउने कायय ।
२. कृ षि षबियित क्षेत्रको मध्यकाषलन सिंरचना MTEF तयार िरर कषम्तमा पषन प्राथषमकता प्राि
योजना र काययक्रमका लाषि लिानी सुरषक्षत िराउने कायय ।
३. आिषधक योजनाको लक्ष, उद्देश्य र नीषत तथा रणनीषत बमोषजम बार्ियक योजना तजुयमा िने िराउने
कायय ।
४. कृ षि क्षेत्रमा सिंलग्न सबै सरोकारिालाको समन्त्िय बैठकको आयोजन िरी सरकारी, षनजी, सहकारी
तथा िैरसरकारी एििं षिकाससाझेदारहरुको सिंलग्नतामा आिामी आ.ब. मा िररने लिानीकालाषि
बजेट पुिायनुमानको प्रक्षेपण तयार िरी स्थानीय काययपाषलकामा समयमै प्रस्तुत िने कायय ।
५. पररच्छेद-% मा कदएको योजना चक्रमा सहभाषिता जनाउने कायय ।
ि) कृ षि काययक्रम षिशेि िरे र कृ िकको खेत बारीमा सिंचालन हने हनाले योजना तजुम
य ा िदायनै कृ िकलाई
के कस्तो प्राषिषधक, आर्थयक िा िस्तुित सहयोि चाषहने हो त्यस्को स्पष्ट पषहचान िरी तदनुसार कायय
िनय िराउन िाउँ पाषलकालाई आिस्यक षनम्न सहयोि योजनाबद्ध ढिंिबाट पुयायइनेछ;
घ) िडामा सिंचालन हने कृ षि काययक्रमलाई

स्थानीय कृ िक समूह, सहकारी, अिुिा िा अन्त्य

सरोकारिालाहरुसिंि अन्त्तरकृ या िरी देहाय बमोषजमको बर्ियकरणका आधारमा िडा सषमषतमा प्रस्तुत
िने:

१.

स्थानीय कृ िक समुह, सिंस्था, सहकारी सिंस्था, उपभोक्ता समूह, िैरसरकारी सिंस्था िा कृ िकको आफ्नै
िोतबाट सिंचालन हने काययक्रम;

२. सम्बषन्त्धत िाउँ पाषलकाको लाित सहभाषितामा सिंचालन हने काययक्रम;
३. िाउँ पाषलकाको आफ्नै िोतले सिंचालन हने काययक्रम;
४. प्रदेश िा सिंघीय सरकारको अनुदानबाट सिंचालन हने काययक्रम;
५. प्रदेश तथा सिंघीय सरकारबाट स्थानीय तहको समन्त्ियमा सिंचालन हने काययक्रम;
६. षिकास साझेदारसिंिको सहकाययमा सिंचालन हने काययक्रम;
७. षनजी क्षेत्र सिंिको साझेदारीमा सिंचालन हने काययक्रम; र
८. अन्त्य कु नै ककषसमबाट सिंचालन हने काययक्रम ।

&= कृ षि क्षेत्र षिकास षिस्तार र प्रिद्धयनात्मक कायय:
s_ अनुभिी अिुिा ककसान प्रिद्धयन काययक्रम:
 pBdL ककसान तथा अनुभिी अिुिा ककसानकालाषि क्षमता षिकासका काययक्रम सिंचालन िने र षतनको
सीप, ज्ञान र अनुभिलाई पहँच नपुिेका कृ िक सम्म पुरयाउने ।


यसरी स्थानीय सीप, ज्ञान र अनुभिलाई कृ िक समक्ष पुरयाउन सम्बषन्त्धत सषमषतले नमयस, मापदण्ड
तथा ज्याला दररे ट तय िरी सम्बषन्त्धत िाउँ पाषलकाबाट पाररत िराई लािु िने िराउने ।

Vf_ उत्तम अभ्यासको सिंचार, षसकाई प्रबद्धयन


कृ षि काययको उत्तम अभ्यासको आदान प्रदान, प्रचार, प्रसारका लाषि मेला, प्रदशयनी र अिलोकन
भ्रमणको आयोजना िने ।



एक िाउँ , िषस्त र टोल एक उत्पादन काययक्रमलाई प्रिद्धयन िने ।



आइ.षप.एम. पाठशाला सिंचालन िने िराउने ।



व्यिसाषयक कृ षि र प्रषिषध बारे र यस्को तुलनात्मक लाभको व्यापक प्रचार प्रसार िने ।



कृ षि सूचना के न्त्र, इ- कृ षिप्रषिषधको षिकास बारे स्थानीय िाउँ पाषलकालाई राय सल्लाह कदने र
आिस्यक प्राषिषधक सहयोि उपलब्ध िराउने ।

u_ कृ षि मल:


माटो सुधार, प्रारािंषिक पदाथय व्यिस्थापन, प्रारािंषिक एििं कम्पोष्ट मल प्रिद्धयन, दीिो कृ षि षिकास
िषतषिषध सिंचालन िने ।

3_ तरकारी खेषत प्रिद्धयन र षिकास:


व्यिसाषयक तथा बेमौसमी तरकारी खेषत प्रिद्धयन िनय हररत िृह, प्लाषष्टक घरको प्रयोिमा व्यापकता
कदने र स्थानीय पररषस्थषत अनुसारका तरकारी खेषत प्रोत्साहन िने, तरकारी खेषतमा निीनतम
प्रषिषधको जानकारी िराउने, स्थानीय तहमा सीप, प्रषिषध, ज्ञान, अनुभिलाई हस्तान्त्तरण िने ।



स्थानीय सिंभाव्यतानुसार कु ररलो, च्याउ, षनिालो खेषतको प्रिद्धयन र षिकास िने र बजारीकरण िने ।

ª_ फलफू ल खेषतको प्रिद्धयन र षिकास:


फलफू लको नसयरी स्थापना, स्थानीय सिंभाव्यताका आधारमा आँप, षलची, के रा, कटहर, भुँइ कटहर,
सुन्त्तला, कािषत, जुनार, मौसम, नासपाषत, स्याउ, अिंिूर, ककिी, एभओकाडो आकद जस्ता फलफू ल
खेषतलाई व्यािसाषयक रुपमा उत्पादन बढाउने र बजारीकरणमा सहयोि पुरयाउने ।

r_ िैरकाष्ठ तथा जषडबुटी खेषत प्रिद्धयन:


स्थानीय सिंभाव्यताका आधारमा िैर काष्ठ उत्पादन, जषडबुटी खेषत (पाँच औले, कु टुकक, जैतुन,
षततेपाषत, षतमुर, ढिंटेलो, ररट्ठा आकद) को व्यािसाषयक खेषतलाई प्रिद्धयन िने र स्थानीयरुपमा प्रशोधन
कायय िने िराउन सहयोि पुरयाउने ।

5_ निदे तथा षबशेिबालीको व्यिसाषयक खेषत प्रिद्धयन:


सघन धान खेषत प्रषिषध (SRI), उन्नत िहँ, मकै , कोदो, फाफर आकदको प्रिद्धयन र षिकास िने ।



निदे बाली प्रिद्धयन (षचया, ककफ, अदुिा, बेसार, लसुन, प्याज, के शर, अलैची, उखु, के मोमाइल,
मेन्त्था, सजीिन आकद) तथा व्यिसाषयकरण सम्बषन्त्ध कायय िने ।



उन्नत जातका षिउ, षबजन उत्पादन तथा प्रिद्धयन, नसयरी स्थापना र सुदकृ ढकरण (खा Bfन्न, तेलहन,
दलहन, तरकारी, भुइघास, डालेघास, फलफू ल आकद) िने िराउने ।

h_ कृ षि सामाग्री व्यिस्थापन:


कृ षि सामाग्री( ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेसर, पम्प, षििाकद, पशु औिधी, प्लाषष्टक पाइप आकद) को प्रदशयन र
सामुषहकरुपमा प्रयोिको लाषि प्रोत्साषहत िने ।

em_ df5f, dfx'/L / पशुपालन व्यिसायीकरण:


उन्नत जातका तथा व्यिसाषयकरणका षहसाबले बकढ तुलनात्मक लाभ कदन सक्ने बाख्रा, बिंिुर, कु खुरा,
हाँस, बट्टाई, माहरी, िाई, भैंसी, माछा, अषस्ट्रच, भेडा आकद पालनमा कृ िकलाई प्रोत्साषहत िने ।



सहषलयत कृ षि ऋणका साथै बीमाको व्यिस्था िने ।



दूध तथा दुग्ध पदाथय उत्पादन तथा प्रशोधनको लाषि उपयुक्त िातािरण बनाउने ।



िोठ तथा िोठे मल सुधार, पशुमूत्र सिंकलन तथा प्रयोि,जैषिक षििाकद प्रिद्धयन सम्बषन्त्ध कायय िने ।



पशु पोिण, खकय , चरनक्षेत्र षिकास व्यिस्थापन, डालेघाँस, भुइघाँस, अमररसो आकद उत्पादन तथा
प्रशोधन िने ।



पशु स्िास्थ सेिा व्यिस्थापन, आधुषनक प्रषिषध युक्त पशु आहारा व्यिस्थापन,नल स सुधार, पशु

:j:Yo

षशषिर,

 kz'k+IfLdf nfUg] dxfdf/L /f]u lgoGq0f ug{ cfjZos vf]k Joj:yfkg ug]{ u/fpg] .
`_ साना ससिंचाई:
साना ससिंचाई प्रषिषध हस्तान्त्तरण तथा प्रिद्धयन (बिायको पानी सिंकलन तथा प्रयोि, ट्यूबिेल, कु लो,
पैषन, पोखरी, षस्प्रङ्कलर,थोपा षसचाइ, प्लाषस्टक पोखरी आकद) सम्बषन्त्ध कायय िने ।

6_ खाB सिंरक्षण तथा भण्डारण:
 स्थानीय िाउँ पाषलकाको खाBfन्न उत्पादन तथा आिस्यकताको साथै खाBfन्न अल्पता पररिारको
तथयािंक सिंकलन िने र उपलब्धता तथा आपुर्तयको षस्थषत cBfjlws िने ।


स्थानीय तहमा खाद्ध भण्डारणको सीप हस्तान्त्तरण, अषभमुषखकरण, स्थानीय उत्पादन खररदको
समथयन मूल्य लिायत खररद काययको व्यिस्थापन िने, न्त्यून खाद्सध्यान्न समयमै आपुर्तयको व्यिस्था िने
िराउने र स्थानीय िाउपाषलकामा खाद्सध्यान्न अल्पताको तथयािंक cBfjlws िरी राख्ने ।

7_ कृ षि सम्बषन्त्ध नीषत, कानून, योजना, िुरुयोजना तजुम
य ा, मापदण्ड षनधायरण र षनयमन सम्बषन्त्ध
कायय िने:
स्थानीय िाउँ पाषलकाको सानदर्भयकता हेरी सिंघीय, प्रादेषशक नीषत र कानून सिंि नबाषझने िरी स्थानीय
नीषत, कानून तजुयमाका लाषि सम्बषन्त्धत िाउँ पाषलकालाई प्राषिषधक सहयोि पुरयाउने ।

8_ स्थानीय तहमा क्षमता षिकास सम्बषन्त्ध कायय िने िराउने:


स्थानीय कृ िक समूह, मषहला कृ िक, साना तथा षसमान्त्त ककसान, जग्िा षिषहन आकदलाई उनीहरुको
चाहना र प्राथषमकतानुसारका काययक्रम तजुयमा िरी सिंचालनको व्यिस्था षमलाउने ।



स्थानीय कृ षि रोजिारीलाई मायायकदत बनाउन ज्यालाको उषचत व्यिस्था िने ।



कृ षिभुषमको समुषचत प्रयोिको नीषत तय िरी साना तथा सीमान्त्तकृ त ककसान, भुषमहीन, हरुिा,
चरुिा तथा हषलया आकदलाई त्यस्को उपयोि िनय जग्िाधनी सिंि सम्झौता िरी पट्टामा( lease) जग्िा
उपलब्ध िराउने व्यिस्था िने ।



सीमान्त्तकृ त ककसान, भुषमहीन, हरुिा, चरुिा तथा हषलया आकदमा भएको Traditional
/indegenious सीपको अषभबृषद्ध िने, नयाँ प्रषिषध र त्यसको प्रयोिको समुषचत व्यिस्था िने ।



सरकारबाट प्राि अनुदानमा षिपन्न बियको पहँच बढाउने ।

9_ स्थानीय तहमा षिषभन्न मापदण्ड र िुणस्तर कायम राख्न षनयमनको ब्यिस्था िने:


मासु जाँच, औिषध िा षििाकदको प्रयोि, नापतौल, हाटबजार र मूल्य षनयमन, ज्याला मजदुरी
आकदको मापदण्ड र िुणस्तर कायम राख्न षनयमनको ब्यिस्था िने ।

0f_ आन्त्तररक काययषिषध तथा षिषनयािली पाररत िने िराउने:
कृ षि सषमषतको षनम्न ब्यिस्था समेरटएको आन्त्तररक काययषिषध पाररत िरी कायय सुब्यिषस्थत िररनेछ,
उक्त आन्त्तररक कायय षिषधमा:


अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सषचिको ;fy} j8f :t/sf] s[lif ljsf; ;ldltx?sf] कायय
जम्मेिारीको व्यिस्था िररने;



बैठक सिंचालन र व्यिस्थापनको व्यिस्था षमलाइने;



िाउँ पाषलका क्षेत्रमा कृ षिकाययक्रम सिंचालन र व्यिस्थापनकालषि आिस्यक नीषतित र
कानूनित षनणयय षलइने; र



स्थानीय कृ षि अिुिा पररचालनको ब्यिस्था षमलाउने ।

t_ कृ षि प्राषिषधक जनशषक्तको प्रक्षेपण िने:


कृ षि सम्बद्ध सबै कायायलयको सिंिठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण िरी िराई कृ षि क्षेत्रलाई चाषहने
न्त्युनतम जनशषक्त र त्यसको ककषसम (स्थान षिशेि अनुसार) तह आकद षनधायरण िने र स्थानीय
िाउँ पाषलकामा राय सषहत पेश िररने ।



दरबषन्त्द स्िीकृ त िराउने र स्थानीय षनकाय सिंि समन्त्िय िरी मािको आकृ षत फारम पठाउन लिाइने ।



षसफाररश भइ आएका कमयचारीलाई कायय षजम्मेिारी तोकी आिस्यकतानुसार उपशाखा िा िडामा
काममा लिाइने ।



कमयचारी हरुसिंि काययसम्पादन करार िने र प्रोत्साही परुस्कार र दण्डको व्यिस्था कायय षजम्मेिारी
षनिायह िरे अनुसार िने िराउने व्यिस्था षमलाइने ।



िैर सरकारर िा षनजी क्षेत्रको जनशषक्तको पषन दोहोरो नपने िरी उषचत पररचालनको नीषत षलइने ।



sd{rf/Lx?sf] Ifdtf clej[l¢ ljsf;sf] nflu ;do ;fk]If cg';f/sf] cfjZos Joa:yf
ldnfOg] .

*= सिंषिधानको अनुसच
ु ीको व्यिस्था बमोषजम ऐन द्वारा तोककएको कायय षजम्मेिारीको सम्पादन, सिंयोजन,
षनक्षेपण तथा समन्त्िय:
क) स्थानीय सहकारी सिंस्था, बजार ब्यिस्थापन, कृ षि तथा पशुपालन, कृ षि उत्पादन व्यिस्थापन र
पशु स्िास्थय सम्बन्त्धी तथा कृ षि प्रसार सम्बषन्त्ध मूतय षशियक र अन्त्तियत िाउँ पाषलकाले पाररत
िरे को ऐन र षनयमािली िा कानूनको अधीनमा रही षिषिध कृ याकलाप सिंचालन र व्यिस्थापनको
कायय िररने छ ।
ख) समय समयमा प्रदेश तथा सिंघीय सरकारबाट स्थानीय तहले िनय सक्ने थप कायय षजम्मेिारी
प्रत्यायोषजत िा षनक्षेषपत भएर आउने कायय षजम्मेिारीलाई आफ्नो क्षेत्रमा सिंचालन तथा
व्यिस्थापन िररने छ ।
ि) उक्त सबै प्राि कायय षजम्मेिारीलाई स्थानीयतहमा काययरत सबै सरोकारिालाको सहकायय िा
समन्त्ियमा कायय सम्पादन िररने ब्यिस्था षमलाइने छ ।
घ) स्थानीय तहमा

कायय सिंचालन षनयमािली तयार िदाय िाउँ काययपाषलकाको कृ षि षिकास

सषमषतले िडातहमा सिंचालन िररने कृ याकलापलाई स्पष्ट पररभाषित िररने छ ।
ङ) िडास्तरबाट िररने कृ षि काययको षजम्मेिारीको सूची तयार िरी पाररत िनय िराउन सम्बषन्त्धत
िाउँ काययपाषलकामा षसफाररश सषहत पेशिररने छ ।
च) सुम्पेको कायय षजम्मेिारी षनिायह िनय िराउन िडा तहमा सषमषतले षतनको क्षमता षिकासका साथै
प्रषिषधक सहयोि जुटाई सहषजकरण िने काययक्रम योजनाब2 ढिंिबाट प्रस्तुत िररने छ ।

(= िाउँ पाषलका क्षेत्रमा काययक्रम सिंचालन र ब्यिस्थापन िदाय षनम्न षबियमा षबशेि ध्यान पुरयाइने छ:
क) कृ षि प्रणालीको सिंभाव्यता अनुसार िाउँ पाषलका क्षेत्रमा मा प्रमुख उत्पादन हने कृ षि खेषत
प्रणालीको पषहचान िरी िाउँ पाषलकाका िषस्त अथिा पके टमा सोही बाषल िा खेषतलाई प्रोत्साहन
िनय उन्नत ज्ञान, सीप, नयाँ प्रषिषध, उन्नत षबउ षबजन, कृ षि सामग्री (जैषिक, रसायषनक), ससिंचाइ
सुषिधा, सिंस्थाित कजाय, कृ षि औजारको प्रयोिलाई प्रिधयन िनय िराउन सरकारी, िैरसरकारी र
षनजी क्षेत्रबाट समेत प्राषिषधक सहयोि पररचालन िररनेछ ।
ख) िाउँ पाषलका क्षेत्रमा कृ षिसम्बन्त्धी तथयािंक र सूचना प्रणालीको स्थापना, अद्यािषधक तथा षिकास
िररने छ र िाउँ पाषलकाको िस्तुित षिबरणमा समाबेश िराइने छ ।
ि) िाउँ पाषलका क्षेत्रमा कृ षि षिकास काययक्रमलाई एकद्वारप्रणाली अिलम्बन िरी सिंचालन

िनय

िराउन र सरोकारिाला सबैसिंि समन्त्िय िरी काययक्रम सिंचालन र व्यिस्थापन ul/g]5 .
घ) िाउँ पाषलका क्षेत्रमा सहभाषितात्मक योजना तजुयमा प्रकृ याको सिंस्थाित सुदकृ ढकरण, कृ षि षिकास
काययक्रमको, अन्त्य षबिय क्षेत्रअन्त्तियत सिंचालन हने योजना काययक्रम सिंि अन्त्तरसम्बन्त्ध स्थापनाबाट
पररपूरकता कायम िरी एकककृ त योजना प्रकृ या अिलम्बन िनय सरोकारिाला बीच पारस्पररक
साझेदारीको षिकास िररने रणनीषत अिलम्बन िररने छ।
ङ) िाउँ पाषलका क्षेत्रमा कृ षि काययक्रमलाई आिस्यकता र प्राथषमकता अनुसार िडा र िषस्त तहमा
षनक्षेषपत िा प्रत्यायोषजत िररनुका साथै स्थानीय तहमा सिंघीय िा प्रदेशस्तरका काययक्रमहरुसिंि
पषन समन्त्िय िरी सिंचालन िररने छ ।
च) िाउँ पाषलका क्षेत्रमा कृ षि क्षेत्रमा देषखएको युिा जनशषक्तको कमीलाई सम्बोधन िनय षबषभन्न
उत्प्रेरणात्मक काययक्रम सिंचालन िरी कृ षि पेशामा आकर्ियत िररनेछ ।
छ) स्थानीय तहमा खेषतकोलाषि उययुक्त जग्िालाई बाझो राखी राख्ने काययलाई दुरुत्स fषहत िनय
उपयुक्त जग्िाकर प्रणाली लािु िरी जग्िाको प्रयोिलाई बढािा कदइनेछ ।
ज) जग्िा षिषहन तथा अषतकम खेषत योग्य जग्िा भएका ककसान लाई लामो अिषधकोलाषि जग्िाको
पट्टा (lease) उपलब्ध िराउन िाउँ पाषलकाले

gLlt

र कानून

cfˆgf] kl/j]z cg';f/ hUuf ljsf; ;DaGwL

agfpg'sf ;fy} बाFझो जषमन िा प्रयोि नभई खाली रहेको जग्िाको प्रयोिलाई

बढािा कदन प्रोत्साषहत िररनेछ ।
झ) कृ षि अनुसन्त्धान, षशक्षा र प्रसारलाई कृ िक, उद्दमी र व्यिसायीहरुको समस्या र मािको आधारमा
कक्रयान्त्िoन हने प्रणालीको षिकास िररनेछ ।
ञ) सिंघीय र प्रादेषशक अनुसन्त्धान फामय िा के न्त्र तथा अन्त्य षबस्िसनीय िोतबाट प्राि ज्ञान, सीप र
प्रषिषधलाई कृ िक सम्म पुरयाउन स्थानीय िोत व्यषक्त, अिुिा कृ िक, एग्रोभेट, कृ षि शैषक्षक र िैर
सरकारी सिंस्था लिायतका जनशषक्तलाई समेत पररचालन िररनेछ,
ट) रै थाने बाली, जात, नस्ल र बौषद्धक सम्पषतको पषहचान, अषभलेखािंकन, अध्ययन र अनुसन्त्धान
िरर षतनको सिंरक्षण, षिकास र प्रबधयन सम्बषन्त्ध काययक्रम सिंचालन िररने छ,
ठ) स्थानीयस्तरमा भएका कृ षि अनुसन्त्धान, कृ षि सैषक्षक सिंस्था र कृ षि प्रसार षनकाय बीच काययित
सम्बन्त्ध स्थाषपत िरर कृ षि षबकासका षबषभन्न काययक्रमहरु कायायन्त्िन िररने छ,

-9_स्थानीयतहले सम्बद्ध पके ट अनुसारको काययक्रम सिंचालन िनय िराउन षिशेि पहल िने नीषत
षलइने र त्यसकालाषि स्थानीय भािामा समेत प्रिद्धयन सामाग्रीको षिकास िररने छ ।
!)= अन्त्तरसम्बन्त्ध र समन्त्िय
१. कृ षि सषमषतले स्थानीय िाउँ पाषलकामा कृ षि काययलाई सिंचालन र व्यिस्थापन िदाय घषनष्टतम
सहयोि, समन्त्िय र सम्बन्त्ध काययलाई समन्त्िषयत िनय िराउन र सम्बद्ध कायायलय, सिंस्था िा व्यषक्त,
मुतयतया िाउँ पाषलका प्रषत उत्तरदायी भई देहाय बमोषजमको कायय िनय िराउने ब्यिस्था िररने छ:
क) स्थानीय कृ िक पररिार, समूह, सिंस्था सिंि षतनको आिस्यकता पषहचान, प्राथषमकता षनधायरण र
िोत साधनमा साझेदारीका साथै सहभषितामा काययक्रम सिंचालन िने िराइने
ख) स्थानीय कृ िक पररिार षिशेि िरे र षिपन्न र षसमान्त्तकृ त पररिारलाई के न्त्रमा राषख उक्त कायय
िनय िराउन िडास्तरका साथै िषस्त / टोलस्तरमा काययरत िैरसरकारी सिंस्थाको सहयोि र
समन्त्ियमा उक्त कायय िने िराइने
ि)

िाउँ पाषलकामा कृ षि क्षेत्र सिंि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शाखा, महाशाखाका साथै
षबियित सषमषत र उपसषमषत सिंि अन्त्तरसम्बषन्त्धत षिियमा औपचाररक तथा अनौपचाररक
सम्बन्त्ध स्थापना िने िराइने र एक अकायका काययक्रममा पररपूरकता कायम िनय िराउन सदैि
सकृ य भूषमका षनिायह िररने

घ) स्थानीयतहमा काययरत कृ षि सेिा प्रदायकको सूषच तयार िरर षनयषमत रुपमा cBfिषधक िराई
राख्ने, यसरी सूची तयार िदाय ती सिंस्थाले स्थानीय तहको कु न कस्ता प्रकृ षतका कृ याकलाप िा
काययक्रम बषस्त / टोलमा पररिारमा के षन्त्रत िरे का छन त्यसको षिबरण तयार िने र दोहोरो
नपने िरी काययक्रम समन्त्िषयत रुपमा सिंचालन िने व्यिस्था षमलाइने
ङ)

सिंस्थामा काययरत प्राषिषधक जनशषक्तको अषधकतम उपयोि िररने उपाय पषहचान िररने र
सरोकारिालासिंि छलफल िरी आपसी समन्त्ियमा प्राषिषधक जनशषक्तको पररचालनको
रणनीषत तय िररने

च)

िडा िा िषस्त

/

टोलमा स्थानीय तह िा बाह्य िोत साधनबाट कृ षि काययक्रम सिंचालन िररने

रहेछ भने ती सिंस्था सिंि औपचाररक सम्झौता िरी काययक्रम सिंचालन र व्यिस्थापन िररने
छ)

स्थानीय काययपाषलका तथा सभाका प्रशासषनक तथा षनिायषचत पदाषधकारी सिंि पषन
औपचाररक र अनौपचाररक सम्बन्त्ध स्थाषपत िनय िराउन समस्त कृ षि क्षेत्रको काययक्रम बारे
अषभमुषखकरणका काययक्रम सिंचालन िररने

ज)

अषभमुखीकरण काययक्रम सिंचालनका लाषि कृ षि क्षेत्रका सिंभाव्यता र षतनको उषचत उपयोिको
स्पष्ट मािय षचत्र प्रस्तुत िररने र सिंभाव्य मानि, आर्थयक र भौषतक िोत साधनको आिस्यकता
िा पररचालन िने बारे जनप्रषतषनषधलाई षनरन्त्तर जानकारी िराइ राषखने

झ)

सिंचाषलत अषभमुषखकरण काययक्रमामा खाद्सध्य सुरक्षाको षस्थषत, बचत हने िा न्त्यून हने,
सम्बषन्त्धत पाषलकाबाट बाषहर षनकासी योग्य कृ षि पदाथयको बारे मा पषन जाकारीमूलक सूचना
समेरटएको ब्रोचर बनाई जानकारर िराइ राख्नुका साथै खाद्धयान्न िा अन्त्यबाली न्त्यून हने िषस्त

समेत पषहचान िररने र त्यस िषस्तको सिंभाव्यताको समेत लेखाजोखा तयार िरी उत्पादनका
सिंभाव्य क्षेत्र पषहल्याई समुषचत काययक्रम सिंचालनमा ल्याइने
ञ)

अषभमुखीकरण काययक्रमबाट स्थानीय तहमा कृ षि काययक्रम सिंचालनका लाषि िोत पररचालन िा
आन्त्तररक िा बाह्य लिानी आकर्ियत िराउने रणनीषत षलइने

ट)

सम्बषन्त्धत काययपाषलका तथा सरोकारिाला िैरसरकारी सिंस्था, षनजी क्षेत्रका पदाषधकारीलाई
कृ षि काययक्रम सिंचालनमा र स्थानीय लिानी बढाउने काययमा सिंलग्न िराउन षनरन्त्तर सम्पकय ,
सिंचार र समन्त्िय िने िराउने ब्यिस्था िररने

ठ)

स्थानीय िाउँ पाषलकाका सम्बषन्त्धत अषधकृ त िा शाखा, महाशाखा प्रमुखले कृ षि काययक्रम
सिंचालg िदाय देखा परे का समस्या िा चुनौषतको समाधानमा आिस्यक सहयोि उपलब्ध िराइने

ड)

कृ षि काययक्रमलाई स्थानीय योजना चक्रमा आबद्ध िराउन योजना तजुयमाका प्रतेक चरणमा (बजेट
पुिायनुमान प्रक्षेपण, माियदशयन तयारी, िडास्तरमा िररने कायय, स्थानीय योजना तजुम
य ा सषमषत,
अनुदान आकद सम्बन्त्धी) नीषतित तथा काययित समन्त्िय स्थाषपत िरी तोककएको समयमा कायय
िने िराउने ब्यिस्था षमलाइने

ढ)

सिंचाषलत काययक्रमको एकल िा सिंयुक्त अनुिमनको ब्यिस्था षमलाउन सूचक तयार र स्िीकृ षत
कदई अनुिमन कायय िने िराउने र प्राि अनुिमन प्रषतिेदनमा समीक्षा िने व्यिस्था षमलाइने

ण) काययक्रम सिंचालन िदाय उप सषमषत िा काययदल िठन िनुय पने भए आन्त्तररक काययषिधीमा
समािेश िरी मा स्िीकृ षतका लाषि पेश िररने
त)

षजल्ला षभत्रका स्थानीय तहका अन्त्य िाउँ पाषलका िा िाउँ पाषलका / निरमा काययरत प्रदेश तथा
सिंघीय सरकारसिंिका कायायलयका साथै िैरसरकारी सिंस्थाहरुसिंिको समन्त्ियकारी भूषमका षजल्ला
सभाले खेल्ने हँदा षजल्ला समन्त्िय सषमषत सिंि षनकटतम सम्पकय मा रषह कायय िनय सम्बषन्त्धत
िाउँ पाषलका माफय त समन्त्ियको ब्यिस्था षमलाउने

थ)

स्थानीय िाउँ पाषलकाको काययक्रमको अनुिमन र बार्ियक समीक्षा िदाय षजल्ला समन्त्िय सषमषत
सिंि समबषन्त्धत काययपाषलका माफय त समन्त्िय िरी िनुय पने

@. प्रदेश सरकारसिंिको समन्त्िय:
क) प्रदेशतहको कृ षि षिियक मिंत्रालय िा षिभाि सिंि षनकटतम सम्पकय र समन्त्िय िदाय सम्बषन्त्धत
काययपाषलका िा षजल्ला समन्त्िय सषमषत माफय त िने
ख) स्थानीय िाउँ पाषलकामा सिंघीय तथा प्रादेषशक सरकारबाट प्रषतपाकदत नीषत, नमयस िा मापदण्ड
लािु िनय प्राषिषधक सहयोिको आिस्यकता देषखएमा स्थानीय कृ षि शाखा / महाशाखा माफय त
प्रादेषशक मिंत्रालय िा षबभािमा सिंि सdGjय िरी सहयोि माि िने
ि) प्रदेश सरकारसिंिको काययक्रम र बजेटमा सहकायय तथा साझेदारीकायम िरी कायय सिंचालन िनय
आिस्यक समझदारी कायम िनुय पने भएमा त्यस्तो समझदारी िा सम्झौताको मसौदाको ढाँचा
स्िीकृ त िरी कृ षि शाखालाई कायायन्त्ियनको षजम्मेिारी कदने र त्यस्तो कायय सिंचालन िदाय
देषखएका बाधा अडकाउ फु काउन षनयषमत समीक्षा िने िराउने

पररच्छेद ५
!!

योजना र बजेट तजुम
य ा प्रकृ या (planning cycle):

क) षबियित क्षेत्रको आिस्यक तथयािंक, सूचना सिंकलन, षबल सेिण िनय sfo{ u/L ufpFkflnsfn] ;du|
कृ षि क्षेत्रको िस्तुित षबिरण तयार िरी राख्ने
ख) कृ षि क्षेत्रको मध्यकालीन िा दीघयकालीन रणनीषतित षिकास योजना तजुयमा िरी सम्बषन्त्धत
काययपाषलकाबाट स्िीकृ त िराई राख्ने र उक्त योजना षलएका नीषत रणनीषतलाई आिस्यकतानुसार
सम्बषन्त्धत िाउँ पाषलकाको आिषधक योजनामा समािेश िरी लािु िने िराउने
ि) उक्त स्िीकृ त षबियित क्षेत्र र आिषधक योजनाले षलएका लक्ष र उद्देश्य प्राषिकालाषि बार्ियक
योजना तजुयमाको षसलषसलामा बजेट पूिायनुमान र माियदशयन मा समािेश ug]{
घ) िाउँ पाषलकाबाट बजेट पूिायनुमान र माियदशयन प्राि भए पषछ सषमषतको बैठक बाट िडास्तर र
िाउँ पाषलकास्तरीय बजेट पूिायनुमानलाई बाँडफाँट िनय कृ षि षिियक सबै सरोकारिालाको िैठक
आयोजन िने र शाखाित िा िडाित बाँडफाँट िने र योजना तजुयमा मा सहभाषिता जनाउन
काययक्रम समेत स्िीकृ त िने
१@= योजना तजुम
य ा िदाय प्राथषमकता कदनु पने षििय:
क) षबिय क्षेत्रित िा आिषधक योजना तजुयमा िदाय कृ षि क्षेत्रको सम्बषन्त्धत स्थान षबशेि को
सिंभाव्यता हेरी कृ षि व्यिसायीकरणका माध्यमबाट;
ख) आर्थयक षिकास तथा िररबी षनिारणमा प्रत्यक्ष योिदानपुग्ने ख) षछटो प्रषतफल उत्पादनमूलक तथा
प्राि िनय सककने
ि) स्थानीय जनताको जीिनस्तर, आम्दानी र रोजिार बढ्ने
घ) स्थानीय बाषसन्त्दाहरू प्राथषमकता लाई सिंबोधन िरी जनसहभाषिता जुट्ने
ङ) मषहलाबालबाषलका तथा षपछषडएका ििय ,क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने
च) लैषङ्िक समानता र सामाषजक समािेशीकरण अषभिृषद्ध हने
छ) िातािरणीय सिंरक्षण तथा सम्िद्धयन िनय सघाउ पुर्याउनु का साथै कदिो षिकास योजना लाई
प्राथषमकता कदई तजुयमा िनय सघाउ पुरयाउने
ज) बार्ियक योजना तयार िदाय षबिय क्षेत्रित, आिषधक योजनाका लक्ष, उद्देश्य, नीषत, रणनीषत र
काययक्रम प्राथषमकता समेत लाई ध्यानमा राखी बार्ियक योजना, काययक्रम बजेट तजुम
य ा िदाय ध्यान
कदनु पने
!#= योजना तजुम
य ा िदाय षनम्न प्रकृ या अिलम्बन िरी देहायको चरणमा षनम्नानुसार िररने छ :
क) िाउँ पाषलकास्तरीय बार्ियक योजना तजुयमा िदाय बजेट षनधायरण सषमषतबाट कृ षि क्षेत्रको बजेट
पुिायनुमानको सीमा र माियदशयन तयारीमा माि भएको आिस्यक प्राषिषधक सहयोि पुरयाउने
ख) सम्बषन्त्धत िाउँ पाषलकाबाट आिामी बियको िोतको अनुमान, बजेट सीमा तथा माियदशयन प्राि भए
पषछ कृ षि क्षेत्र सिंि सम्बद्ध सबै सरोकारिालाहरु (षबियित महाशाखा, शाखा, िैरसरकारी सिंस्था,
षनजी क्षेत्र, सहकारी सिंस्था, षििय षिज्ञ आकद)को बैठक िोलाइने छ,

ि) कृ षि क्षेत्र/ उपक्षेत्रित (पशु स्िास्थ, मत्स्यपालन, फलफू ल खेषत, तरकारी आकद) को िाउँ पाषलका
स्तररय र िडास्तरीय पूिायनम
ु ानको प्राि बर्ियकरणलाई लिानीका क्षेत्र तोकी षििय उप-क्षेत्रित
तथा िडास्तरीय कृ षि काययक्रमको बजेट पूिायनुमान र माियदशयन तयार िररनेछ,
घ) प्राि बजेट पूिायनुमान, माियदशयन र अबलम्बन िररने नीषत रणनीषत र षबिय र भौिौषलक क्षेत्रित
लिानीको बाँडफाँट िरी समबषन्त्धत शाखा, सेिाके न्त्र, िडा िा इकाईमा माियदशयन सषहत बजेट
पूिायनुमान पठाइने र सम्बषन्त्धत षजम्मेिार व्यषक्त समेत तोकी योजना तजुयमा प्रकृ याको थालनी
समेत िररनेछ,
ङ) सम्बषन्त्धत िाउँ पाषलका तथा षिियित षनकाय (कृ षि क्षेत्र) बाट िडामा प्राि बजेट पूिायनुमान र
मािय दशयनका अधीनमा रही काययक्रम र बजेट तजुयमा िनय िडास्तरमा रहेका सरकारी, िैरसरकारी,
सहकारी सिंस्था तथा षनजी क्षेत्रका सरोकारिाला सबैको बैठक आयोजना िरी प्राि बजेट
पूिायनुमान र माियदशयनको जानकारर िराइने र िडास्तरमा तथयाङ्क र सूचना तथा बस्तुित
षबबरणको आधारमा षस्थषत र सिंभाव्यताको षिल सेिण िरी िडास्तररय लिानीको प्राथषमकता
षनधायरण िररने छ,
च) षबियित षनकाय र िैरसरकारी सिंस्थाको काययक्रम बीचमा पषन पररपूरकता कायम िरी एकककृ त
योजना तजुयमा िनय िराइने छ,
छ) सबै सरोकारिालालाई कररब एक मषहनाको समय कदई िषस्तस्तरमा तजुयमा को ताषलका समेत
तय िररने छ,
ज) यसरी तय िररएको समयताषलका सबै िषस्त िा कृ िक समूहलाई समेत जानकारी िराई िषस्त िा
समूहस्तरमा योजना तजुयमाको थालनी षनर्दयष्ट समयमा िररने। यसै बीचमा यकद प्रदेशतहबाट थप
कृ षि षबियक बजेट पूिायनुमान िा सिंशोषधत अनुमान िाउँ पाषलकाबाट प्राि भएमा सो समेत
समािेश िरी योजना तजुयमा प्रकृ यामा समािेश िराइने,
झ) िषस्त / टोलस्तरमा देहायको प्रकृ या अबलम्बन िरी योजना तजुयमा िररने:
 िषस्तस्तरमा रहेका कृ िक समूह, सषमषत तथा सिंस्था सिंि अन्त्तरकृ या िरी षतनका माि र
प्राथषमकताहरुलाई सम्बोधन िनय र षतनले िनय सक्ने लाित सहभाषितालाई समेत सिंकलन
िरी षतनीहरुकै सहभाषितामा सके सम्म तोककएका मापदण्डका आधारमा प्राथषमकता
षनधायरण िररने,
 यसरर सबै िषस्त / टोलस्तरबाट माि र प्राथषमकता सिंकलन भए पिात सम्बषन्त्धत िडा
सषचिले षबियित र अन्त्य सरोकारिाला हरुसिंि छलफल िरी षबिय क्षेत्रित रुपमा
काययक्रम र बजेट छु ट्याउने र बजेट पूिायनुमानको रकम सिंि मेलखाने िरर एकककृ त िरी
िडा अध्यक्ष समक्ष घटबढको षिबरण पेश िररने
 यकद कु नै योजना िा काययक्रम अत्यन्त्त जरुरर छ र बजेट पूिायनुमान षभत्र रहन नसके मा
िाउँ स्तरीय योजना मा समािेश िने िरी सुची समेत प्रस्तुत िररने
ञ) िडासषमषतले सबै सरोकारिाला को बैठक बोलाई यसरी िषस्त/टोलस्तरबाट सिंकषलत भएको
सूचीमा षबियित प्राथषमकता षनधायरण अनुसार रुजु िरर िडा सषमषतबाट पाररत िने र यसरी
पाररत िदाय िडास्तरीय तथा िाउँ पाषलकास्तरीय योजनामा बर्ियकरण िरी षसफाररश सषहत
सम्बषन्त्धत काययपाषलकामा पेश िररने
ट) यकद कु नै योजना b'O{ िा दुई भन्त्दा िकढ िडामा सिंचालन िररनु पने रहेछ भने ती िडाबीचको
समन्त्िय बैठक राखी अन्त्तरिडाषस्तय योजनाको प्राथषमकता समेत सम्बषन्त्धत काययपाषलकामा
षसफाररश सषहत पेश िररने

ठ) िाउँ काययपाषलकाका सषचिले िडािाट प्राि सबै सुचीलाई र िाउँ पाषलकास्तरीय षबियित शाखा,
महाशाखा बाट समेत सूची सिंकलन िने र त्यस सुचीलाइ एकककृ त िरी षबिय क्षेत्रित
प्राथषमकताक्रम अनुसार एकककृ त सुची तयार िनुक
य ा साथै उक्त सुचीलाई िडास्तरीय र
पाषलकास्तरीयमा बर्ियकरण िरी सम्बषन्त्धत बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सषमषतमा पेश िनय अध्यक्ष
समक्ष प्रस्तुत िररने र उक्त सषमषतमा पठाइने
ड) बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सषमषतले यसरी प्राि योजना र काययक्रमलाई सम्बषन्त्धत षबिय
क्षेत्रितित सषमषत मा छलफलका लाषि पठाउने
ढ) कृ षि सम्बन्त्धी षबियित सषमषतले यसरी िडा, षिियित शाखा तथा कृ षि सम्बषन्त्ध िैर सरकारी
सिंस्था, षनजीक्षेत्र र सहकारी सिंस्थाबाट प्राि सुचीलाई एकककृ त िरी आफु लाई प्राि बजेट
पूिायनुमान र माियदशयन अनुसार भए नभएको हेनक
ुय ा साथै प्रदेश र सिंघीय योजना तथा काययक्रम
सिंि पररपूरकता कायम समेत िराउने,
ण) कृ षि सिंि सम्बषन्त्धत अन्त्य षबियित षनकाय सिंि समेत पारस्पररकता हने िरी कृ षि सम्बषन्त्ध
बार्ियक तथा बहबर्ियय काययक्रम र बजेट प्राथषमकता क्रम षनधायरण िरी िाउँ काययपाषलकास्तरीय
बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सषमषतमा राय षसफाररश सषहत पठाउने
त) सम्बषन्त्धत िाउँ पाषलकाका लाषि बजेट िक्तव्यमा पाररनु पने कृ षि सम्बन्त्धी नीषत समािेश िरी
कृ षिमा हने समषष्ट लिानी र उपलब्धीको प्रक्षेपण सषहतको नीषत तयार िरी सम्बषन्त्धत सभामा
पेश िररने बजेट बक्तव्यको मसौदा समेत तयार िरी योजना तजुयमा सषमषतमा प्रस्तुत िने
थ) योजना तजुयमा सषमषतले कृ षि सषमषत बाट प्राि िरे को एकककृ त काययक्रम, बजेट र नीषत सम्बषन्त्धत
िाउँ पाषलका िा निर पाषलकामा पठाउन अिाडी षनम्न कायय िने छ:
 सम्बषन्त्धत क्षेत्रमा सिंचालन हने योजना र काययक्रममा दोहोरोपन आउन न कदने िरी
आपसी तादाम्यता र पररपूरकता कायम िने व्यिस्था षमलाउने
 बजेट तथा काययक्रमको षबियक्षेत्रित सम्बषन्त्धत सषमषतमा पुन: छलफल िराउनु पने भए
िराई अषन्त्तम प्रस्ताि तयार िरी सम्बषन्त्धत काययपाषलकामा पेश िनय आदेश कदने
 आिषधक योजना तयार भएको रहेछ भने उक्त आिषधक योजनाको दूरदृषष्ट, लक्ष, उद्देश्य,
नीषत र काययक्रमका प्राथषमकता अनुकूल भए नभएको हेरी उक्त आबषधक योजना सिंि
तालमेल हने िरी प्रस्तुत िने
 सिंघीय सरकारमा नेपाल सरकारले बजेट प्रस्तुत िने समय जेष्ट १५ िते तोककएको हनाले
बजेट बक्तव्यको सिंघीय नीषत समेत स्थानीय तहमा असर पने भए सो षििय समेत
स्थानीय तहको नीषत र काययक्रम समाबेश िने
 त्यस्तै प्रदेश सरकारले जेष्ट मसान्त्त षभत्र बजेट र काययक्रम प्रस्तुत िने हँदा स्थानीय तहलाई
असर पने भए सो षििय समेत स्थानीय तहको नीषत र काययक्रम समाबेश िने
 आिामी आर्थयक बियको नीषत तथा काययक्रमको अषन्त्तम प्रस्ताि तयार िने
 यकद िह बर्ियय योजना रहेछ भने त्यसको लिानीको प्रक्षेपण र उपलषब्ध लक्ष समेत
षनधायरण िरी प्रस्तुत िने
 बजेट सीमा षभत्र रही बजेट तथा काययक्रमको प्राथषमकीकरण िने र घाटा बजेट प्रस्तुत िनय
बन्त्दज
े रहेको हँदा कु नै हालतमा पषन घाटा बजेट र काययक्रमा षसफाररश िनय सककने छैन
 सम्बषन्त्धत िाउँ सभा िा निर सभामा प्राि बजेट तथा काययक्रममा छलफल िरी अिाढ
२५ िते षभत्र काययपषलका सिंि के षह थप बुझ्नु पने भएमा सम्बषन्त्धत काययपाषलकामा
षनदेशन सषहत प्रस्ताि सम्बषन्त्धत काययपाषलकामा कफताय पठाउन सककने



सम्बषन्त्धत काययपाषलकाले यसरी प्राि कफताय हन आएको बजेट तथा काययक्रममा के षह
हेरफे र िनय उषचत देषखएमा िा नदेषखएमा पुष्टट्याँई सषहत पुन: सम्बषन्त्धत सभामा राय
सषहत पेश िने



सम्बषन्त्धत सभाले अिाढ मसान्त्त षभत्र बजेट र काययक्रम पाररत िरर सक्नु पने



बजेट र काययक्रम साियजषनकककरण: सभाबाट स्िीकृ त भए पषछ षबषभन्न सिंचार माध्यमबाट
सियसाधारणको जानकारीकालाषि बजेट,

काययक्रम र षलइएका नीषत सम्बषन्त्धत

काययपाषलकाले प्रकाषशत िनुय पने छ र आ-आफ्नो िेिसाइटमा समेत राख्नु पने छ .

!$= योजना, काययक्रम कायायन्त्ियन:
s_ काययक्रम र बजेट को कायायन्त्ियन र षजम्मेिारी ताषलका तयार िने:काययक्रम स्िीकृ त भए पषछ
सरोकारिाला सबै षिियित षनकायले आ-आफ्नो महाशाखा, शाखाित र िडाित रुपमा योजना,
काययक्रमलाई कृ याकलापमा षबभक्त िरी षनषित काययताषलकामा राख्ने र यसरर काययताषलका तयार
िदाय षजम्मेिारी ताषलका समेत तयार िने . यसरी तयार िदाय काययक्रम कायायन्त्ियन को तररका
मध्ये षलइने षनम्न षिकल्प जस्तै उपभोक्ता सषमषत, ठे का ा पट्टा, िैरसरकारी सिंस्था, सहकारी िा सेिा
करार, अमानत मध्ये उपयुक्त षिकल्पको समेत साियजषनक खररद ऐनको पररषध षभत्र रही छनौट
िरी प्रस्तुत समेत िनुय पने ब्यिस्था षमलाइने छ .
षिियित सषमषतमा कायायन्त्ियन ताषलका पेश िने .


यसरर महाशाखा, शाखाित िा िडाित काययक्रम र बजेट तयार भए पषछ कृ षि षिियित
सषमषतमा सम्बद्ध सबै सरोकारिाला िैर सरकारी सिंस्था, सहकारी सिंस्था र षनषजक्षेत्रबाट
समेत कायायन्त्ियन ताषलका प्रस्तुत िराउने .



यसमा आपसी समन्त्िय र पररपूरकता कायम िनय अन्त्य सम्बषन्त्धत षबियित क्षेत्रका
सरोकारिाला सबैलाई पषन आमन्त्त्रण िनुय पने देषखएमा सो समेत िने .



उक्त कायायन्त्ियन ताषलकामा के , कषत, कहाँ, कसरी, कस्ले, कसबाट, कस्कालाषि, लाग्ने
लाित, उपलषब्ध पररमाण र षजम्मेिार व्यषक्त र षनकाय स्पष्ट देखाउनु पने िरी ताषलका
प्रस्तुत िनय लिाउने .

ख) कृ षि सषमषतले पाररत िरे पषछ सम्बद्ध अन्त्य षबियक्षेत्रित सषमषतले अन्त्तरक्षेत्रित पररपूरकता
हेरी पाररत िने र सम्बषन्त्धत पाषलकाको बजेट तथा काययक्रम सषमषतमा पठाउने । बजेट तथा
काययक्रम सषमषतले माियदशयन अनुसार भए नभएको हेरी सम्बषन्त्धतकाययपाषलकामा पेश िने .
ि) सम्बषन्त्धत प्रमुख िा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अषधकृ तलाई काययक्रम र बजेटको अषततयारी
िािण ७ िते षभत्र कदनु पने

घ) प्रमुख प्रशासकीय अषधकृ तले

आफू लाई प्राि भएको षमषतले

१५ कदन षभत्र तयार भएको

कायायन्त्ियन काययताषलका र बजेट र काययक्रमको अषततयारी कायायन्त्ियन माियदशयन सषहत
सम्बषन्त्धत महाशाखा, शाखा तथा िडा सषमषतमा पठाउने
ङ) कायायन्त्ियन मािय दशयनमा भौषतक तथा षित्तीय प्रिषत प्रषतिेदनको ढाँचा समेत राषख प्रषतिेदन
पठाउने िा कायायन्त्ियनको तररका, समयमा कायय सम्पादनमा उत्कृ ष्टता हाषसल िरे मा पुरुस्कार र
निरे मा दण्डको व्यिस्थालाई कायय सम्पादनको अषभन्न अिंिको रुपमा राख्ने ब्यिस्था षमलाइने
च) सम्बषन्त्धत िाउँ पाषलकाबाट अषततयारी र माियदशयन प्राि भए पषछ

कृ षि सिंि सम्बषन्त्धत

कायायन्त्ियन िने षजम्मेिार षनकायमा कायायन्त्ियन ताषलका सषहत काययक्रम र बजेट खचय िने
षजम्मेिार षनकाय तोकी पठाउने र यकद स्थानीय तहको प्राथषमकता प्राि योजना िा काययक्रम भए
सो समेत खुलाउने
छ) कृ षि सषमषतले िा शाखा प्रमुखले आफ्ना षबियक्षेत्र अन्त्तियतका प्राथषमकता प्राि योजनाको सूची
समेत सम्बन्त्धीत षजम्मेिार षनकाय र व्यषक्तलाई उपलब्ध िराउनु पने
ज) सम्बषन्त्धत काययपाषलकाका प्रमुख, अध्यक्ष ले प्रमुख प्रशासकीय अषधकृ त सिंि र प्रमुख प्रशासकीय
अषधकृ तले सम्बषन्त्धत महाशाखा िा शाखा प्रमुख िा िडा सषमषत सिंि कायय सम्पादन सूचक
सषहतको कायय सम्पादन करार िने
झ) यकद कृ षिक्षेत्रको षबियमा कायय सम्पादन करार भएको भए तत-तत षजम्मेिार ब्यषक्तसिंि सषचि
िा सम्बषन्त्धत महाशाखा िा शाखा प्रमुख ले काययसम्पादन करार समेत िनुय पने
ञ) सम्बषन्त्धत काययपाषलकामा स्ितन्त्त्र काययसम्पादन मुल्ल्यािंकन सषमषत समेत िठन िरी सम्बषन्त्धत
महाशाखा िा शाखाको कायय सम्पादन मुल्ल्यािंकन ६-६ मषहनामा िने ब्यिस्था षमलाउने
ट) अषततयारर प्राि प्रतेक षनकायले माषसक रुपमा षित्तीय र प्राथषमकता प्राि काययक्रमको दुइ -दुइ
मषहनामा र अन्त्य सबै काययक्रमको चौमाषसक रुपमा भौषतक प्रिषत प्रषतिेदन तोककएको ढाँचामा
सम्बषन्त्धत काययपाषलकामा पठाउने
ठ) यसरी पठाएको प्रषतिेदन सम्बषन्त्धत षबियित सषमषतको सषचिलाई समेत उपलब्ध िराउने
ड) प्राथषमकता प्राि योजनाको २-२ मषहनामा प्रमुख िा अध्यक्ष ले काययपाषलकामा समीक्षा िरी
िाधा अडकाउ भए फु काउने र समयमा प्रिषत हाँषसल िने रणनीषत समेत तय िने
ढ) चौमाषसक समीक्षा: षबियित सषमषत र षबिय क्षेत्रित सषमषत(कृ षि)मा समेत प्रिषत प्रषतिेदनमा
काययपाषलकामा समीक्षा हनु भन्त्दा अिाषड नै समीक्षा िरर षबिय क्षेत्रित सषमषतका सिंयोजकले
एकमुष्ट प्रिषतको समीक्षात्मक प्रषतिेदन प्रस्तुत िने र देखापरे का प्रमुख मुद्दा िा समस्या प्रस्तुत
िरी समधानको उपाय समेतको रणनीषत िैठकबाट तय िने
ण) चौमाषसक प्रिषत प्रषतिेदन

षजल्ला समन्त्िय सषमषत, प्रदेश िा सिंघीय सरकारको सम्बषन्त्धत

मिंत्रालयमा एकककृ त िरी मषहना भुक्तान भएको १५ कदन षभत्र प्रस्तुत िने
त) बार्ियक प्रषतिेदन पठाउने: सम्बषन्त्धत काययपाषलकाले बार्ियक प्रषतिेदन तोककएको ढाँचामा आर्थयक
बिय भुक्तान भएको एक मषहना षभत्र सम्बषन्त्धत षजल्ला समन्त्िय सषमषत, प्रदेश तथा सिंघीय
मिंत्रालयमा पठाउनु पने

Yf_

प्रिषतषस्थषतको आधारमा कमयचारीको काययसम्पादन मुल्ल्यािंकन िने प्रणाली स्थाषपत िने

यसकालाषि प्रतेक कमयचारीको कायय षजम्मेिारी षिबरण प्राि िरी तदनुसार कमयचारीको काययसम्पादन
मुल्ल्यािंकन िने ।

!%=

अनुिमन मुल्यािंकन, समीक्षा र प्रषतिेदन:

क) योजना िा काययक्रमको एकल िा सिंयुक्त अनुिमनको ब्यिस्थाकालाषि अनुिमन काययको
काययताषलका िाउँ पाषलकाको अनुिमन सषमषतबाट स्िीकृ त िराई राख्ने र बजेट समेत छु ट्ट्याउने
ख) कृ षि सषमषतले आिस्यकतानुसार को टोली िठन िरी षनयषमत अनुिमनको ब्यिस्था षमलाउने छ
ि) अनुिमनका क्रममा नीषत, योजना, काययक्रम तथा आयोजनाहरुमा षनम्न कु राको षिल सेिण िररनु
पनेछ


िोतसाधनको प्राषि र प्रयोि स्िीकृ त बजेट र समयताषलका अनुसार भए नभएको?



अपेषक्षत प्रषतफल समयमै र लाित प्रभािकारी रुपमा हाषसल भए नभएको?



कायायन्त्ियन क्षमता के कस्तो छ?



के कस्ता समस्या र बाधा व्यिधान देषखएका छन र षतनको समाधानका षनषम्त के कस्ता
उपाय अिलम्बन िनुय पछय

<

घ) सूचना प्रषिषधको उपयोिबाट अनुिमन सूचना प्रणाली बतयमानमा स्थाषपत िदाय उपयुक्त हने हनाले
अनुिमनका लाषि उपयुक्त प्रणाली षिकास िररने
ङ) िाउपाषलकामा अनुिमन र सुपररिेक्षणकालषि उपाध्यक्षको सिंयोजकत्िमा िरठत सिंस्थाित
सिंयन्त्त्रको व्यिस्था भएकोले उक्त सिंयन्त्त्र सिंि सषमषतले समन्त्िय िरी अनुिमनको ब्यिस्था िररने
छ
च) स्थानीय कृ षि षिकास सषमषतले पषन आफु अन्त्तियत सिंचाषलत काययक्रमहरुको समयमै अनिमन िनय
कृ षि षिकास सषमषतको सिंयोजक िा अन्त्य सदस्यको सिंयोजकत्िमा सम्बद्ध महत्िपूणय शाखाका
प्रमुख िा षनजको प्रषतषनषध, िैरसरकारी सिंस्थाको प्रषतषनधी, कृ िक समूहको प्रषतषनषध, सहकारी
सिंस्थाको प्रषतषनषध रहेको अनुिमन उप सषमषत िठन िने र त्यस्को सषचि कृ षि शाखा िा
महाशाखाका प्रमुखले तोके को अषधकृ त कमयचारी हने ब्यिस्।था षमलाइने छ
छ) उक्त उपसषमषतले आफ्नो काययषिषध आफै बनाउने छ र सिंयुक्त िा एकल अनुिमनको ब्यिस्था समेत
िने छयस उप सषमषतले उपलषब्ध (output) र पररणाम(outcome) को मापन सूचक तयार िरी
स्िीकृ त िराई राख्ने छ । त्यस्तै कृ षि सम्बद्ध अन्त्य सरोकारिाला िैर सरकारी सिंस्था, षनजी र
सहकारी क्षेत्र एििं षिकास साझेदार का बीचमा पषन अनुिमन प्रणालीका सूचक षनधायरण िरी कृ षि
सषमषतको अनुिमन प्रणालीमा समाषहत िनय सककने सूचक षनधायरण िरी लािु िररने छ।
अनािश्यक सूचनाहरु माि निने र आिस्यक सूचना नछु टाउने नीषत समेत अिलम्बन िररने छ
ज) यसरी सूचक तयार िदाय स्थानीय िाउँ पाषलकालाई कृ षि क्षेत्रको के आधारभूत सुचना उपलब्ध
िराइने हो आिषधक योजनामा षनर्दयष्ट िरे का षिियक्षेत्रित सूचक हरुसिंि षमलान िनय समन्त्िय
िरी तदनुसारको प्रषतिेदन पठाउने व्यिस्था िररने छ

झ) षजल्ला समन्त्िय सषमषत र प्रादेषशक सरकारमा पठाइने सूचना बारे मा पषन पूिय जानकारी तततत षनकायबाट माि िररने छ
अनुिमन प्रणालीलाई षनयषमत र व्यिषस्थत बनाउन सबै काययक्रम र भौिौषलक क्षेत्रमा पुग्न सिंभि
न भए नमूनाको रुपमा के ही िडामा र समषष्ट व्यिस्थापनको अनुिमन मापनका सूचक तयार िरी
तदनुसार अनुिमन िने व्यिस्था समेत षमलाउन सककनेछ
ञ) स्थानीय प्राथषमकता प्राि, बहबर्ियय िा पूषजित लिानी अत्यषधक भएका योजना, काययक्रमहरुका
लाषि छु ट्टै सूचक तयार िरी षनयषमत अनुिमन िने प्रणाली स्थाषपत िररने छ र देखा परे का
समस्या समयमै समाधान िरी योजना काययक्रम सुचारु िराउने व्यिस्था षमलाइने छ
ट) अनुिमन काययकालाषि लाग्ने अनुमाषनत बजेट समेत यसउप सषमषतले तय िरी सषमषतमा पेश िने
छ
ठ) सषमषतले षबियित शाखा िा महाशाखालाई पषन सुपररिेक्षण तथा अनुिमनका लाषि बजेटको
ब्यिस्था िरी अनुिमन िनय िराउन आिस्यक षनदेश कदने छ
ड) यसरी अनुिमन िराई षबियित कृ षि सषमषत र िाउपाषलका तहको सषमषतमा षनयषमत
प्रषतिेदन षलने व्यिस्था िररने छ

!^= अनुिमन, मुल्ल्यािंकन मा षजल्ल्ला सभा र षजल्ल्ला समन्त्िय सषमषतको भुषमका:
षजल्ला सभा िा षजल्ला समन्त्िय सषमषतलाइ षनम्नानुसारको भुषमका तोककएको छ:
क) षजल्ला षभत्र सरकारी तथा िैरसरकारी क्षेत्रबाट सिंचाषलत षिकास षनमायण सम्बन्त्धी काययक्रमको
षििरण तयार िरी त्यस्ता काययक्रमको प्रभािकाररता तथा व्यिस्थापनका षबषभन्न चरणमा
अनुिमन िने,
ख) त्यस्ता काययक्रमको प्रषतफलका सम्बन्त्धमा क्षेत्र िा समुदायित, षबिय क्षेत्रित र पयायिरणीय
सन्त्तुलन कायम िनय आिस्यक सुझाि िा माियदशयन कदने
ि) यसरी कदएको सुझाि िा माियदशयनलाई साियजषनक समेत िने
घ) प्रतेक िाउँ काययपाषलकाले आ-आफ्ना पाररत नीषत, योजना, काययक्रम तथा पररयोजना हरुको
षबबरण का साथै चौमाषसक प्रिषत प्रषतिेदन समेत षनयषमतरुपमा षजल्ला समन्त्िय सषमषतको
कायायलयमा पेश िनय ढाँचा षनधायरण िरी उक्त बमोषजमको षबबरण आिषधक रुपमा माि िने

!&= मध्यािषध मुल्ल्यािंकन :
s_ स्थानीय िाउँ पाषलकामा आिषधक योजना तयार िरी सिंचालनमा ल्याएको छ भने उक्त योजनाको
समषष्ट उपलषब्ध र पररणाम को मापन हने िरी बाह्य षनकाय िा षबशेिज्ञबाट मध्यािषध मुल्लायािंकन
िने प्रणाली अबलम्बन िररने
ख) बह बर्ियय योजना िा प्राथषमकता प्राि योजना हरुको पषन मध्यािषध मुल्ल्यािंकन िररने प्रणाली
अबलम्बन िररने छ

!* अषन्त्तम मुल्ल्यािंकन:
क) योजनाका बृहतर लक्ष र उद्देश्य हाँषसल भए नभएको , कहाँ, के कस्ता सबल र कमजोर पक्ष रहन
िए षबल सेिण िरी व्यिस्थापनलाई उपयुक्त नीषत, रणनीषत तय िनय मदत पुरयाउन ब्यिस्थाकालाषि
अषन्त्तम मुल्ल्यािंकन को ब्यिस्था िररने छ
ख) स्थानीयिाउँ पाषलकाले तयार िरे को आिषधक योजनाको समषष्ट अषन्त्तम प्रभाि मुल्ल्यािंकन िने
प्रािधान राषखने छ
ि) मुल्ल्यािंकन प्रणालीमा कृ षिक्षेत्रको समेत प्रभाि मुल्ल्यािंकन िनय िराउन ब्यिस्था षमलाइने छ
घ) आषन्त्तम मुल्ल्यािंकनका लषि तेस्रो पक्षका षिज्ञ बाट िनुय िराउने ब्यिस्था िररने

!(.

समीक्षा:
क) स्थानीयिाउँ पाषलकामा प्रतेक चौमाषसक र बार्ियक रुपमा आफ्ना सिंचाषलत सबै योजना, काययक्रम,
आयोजना िा कृ याकलापहरुको प्रिषत समीक्षा सम्बषन्त्धत काययपाषलकाले िने प्रणाली स्थाषपत िररने
छ.
ख) यस्तो समीक्षा िैठक चौमाषसक भुक्तान भएको दोस्त्रो िा तेस्रो हिा षभत्र िरर सक्ने िरी ताषलका
षनधायरण िररने छ
ि)

यस समीक्षा बैठकमा सरोकारबाला सबै सरकारी, िैरसरकारी, षनजी, सहकारी, षिकास

साझेदारहरु तथा आमसिंचार को उपषस्थषत अषनिायय िराइने छ । समीक्षा मा आँकडा प्रस्तुषत िनुय भन्त्दा
पषन देखा परे का मुद्दा, समस्याहरुबारे छलफल िररने र समस्या समाधानका सहज उपाय खोषजने छ र
कु न तहबाट उक्त समस्या समाधान हने हो सोको समेत षजम्मेिारी तोककने छ
घ) कृ षि सषमषतले स्थानीय तहमा समीक्षा िररनु भन्त्दा पषहले सषमषतको बैठक बोलाइ षिस्तृत
षबियक्षेत्रको समीक्षा िने र देखा परे का समस्याको षबल सेिण िरी कु न तहबाट समाधान िररनु पने सो
समेत ककटान िरी प्रषतिेदन स्थानीय तहको समीक्षा बैठकमा पेश िने ।
ङ) कृ षि षबियक पूषजित खचयमा कमी हनुमा देखापरे का समस्याको समेत समयमै षनदान िररने िरी
समाधान खोषजने छ
च) स्थानीय, प्रादेषशक िा राषिय प्राथषमकता प्राि योजनाको २-२ मषहनामा समीक्षा िररने प्रणाली
अबलम्बन िररने छ
छ) षिकास साझेदारहरुको सहयोिमा सिंचाषलत योजना को समीक्षा समेत िररने छ।
ज) समीक्षा बैठकमा प्राि िुनासाहरुलाई समेत सम्बोधन िररने छ

@)= षजल्ला सभामा jfर्ियक समीक्षा:
षजल्ला सभाले पषन कषम्तमा पषन बियको एक पटक

बार्ियक समीक्षाको आयोजन िने हनाले

त्यसकालाषि पषन षजल्ला समन्त्िय सषमषतले तोके को षनर्दयष्ट ढाँचामा सम्बषन्त्धत िाउँ पाषलकाले प्रिषत
प्रषतिेदन षनयषमत रुपमा उपलब्ध िराउने ब्यिस्था षमलाइने छ ।

@!= प्रषतिेदन:
क) िाउँ पाषलकाले पाररत िरे को आर्थयक काययषिधी अनुसारको ढाँचामा आर्थयक प्रषतबेदन हरु माषसक
रुपमा अषततयार प्राि महाशाखा िा साखा प्रमुखले तोककएको कायायलय िा षनकायमा पठाउने छ
ख) भौषतक प्रिषत प्रषतिेदन साधारणतया चौमाषसक भुक्तान भएको ७ कदन षभत्र अषततयार प्राि
महाशाखा िा शाखा प्रमुखले सम्बषन्त्धत िाउँ पाषलकामा पठाउने ब्यिस्था षमलाइने छ
ि) यसकालाषि कृ षिसिंि सम्बद्ध सबै सरोकारिाला बाट समय मै प्रषतिेदन सिंकलन िरी षनषित
फरम्याटमा राषख एकककृ त िरी सम्बषन्त्धत िाउँ पाषलकाको कायायलयमा पठाउनु पने भएकोले कृ षि सिंि
सम्बद्ध षनकाय हरुले पषन आ-आफ्नो षनकायको भौषतक प्रषतिेदन सषमषतका सषचि िा शाखा,
महाशाखा प्रमुख समक्ष पठाउने र स्थानीय िाउँ पाषलकामा समीक्षा बैठक हनु भन्त्दा अिािै सषमषतमा
छलफल िराई समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत िररने बुँदा समेत तयार िरी सषमषतका सिंयोजक िा षनजले
तोके का पदाषधकारीले स्थानीय समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत िने ब्यिस्था षमलाइने छ ।
घ) चौमाषसक प्रषतिेदनमा भौषतक प्रिषतका साथै आय व्ययको समग्र षस्थषत प्रस्तुत िररने व्यिस्था
िररने छ ।

पररच्छेद ६.
@@= रकम प्रिाह प्रकृ या र कोि व्यिस्थापन (बजेट षनकासा, आम्दानीका प्रमुख िोत, कोि व्यिस्थापन र
सिंचालन)

ug{

स्थानीय सिंषचत कोि सम्बन्त्धी ब्यिस्था:

-s_ g]kfnsf] ;+ljwfg tyf ;f] cGtu{tsf k|rlnt cfly{s P]g tyf sfo{ljlw / lgodfjnL adf]lhd x'g]5 .
@#. षितीय जोषखम न्त्यषू नकरण:
क) षित्तीय जोषखम भनेको; तोककएको बजेट तोककएको क्षेत्रमा खचय निनुय, खचयबाट बाषछछत नषतजा
प्राि नहनु अथिा बजेटको महत्ि िा साथयकता (Value for money) लाई िेिास्ता िनुय हो ।
ख) षित्तीय जोषखम उत्पन्न षनम्न कारणले हन सक्छ:
१. प्रकृ याित जोषखम (process risk): कषहलेकाषह खचय िदाय होषसयारी अबलम्बन िदाय िदै पषन
अषनयषमतता हन झान्त्छ भने, कषहले साियजषनक खररद ऐनको प्रकृ या पुरा निरी खचय िररने िररन्त्छ र
अषनयषमतता हन जान्त्छ। कषहले प्रकृ या पुरा िरे र खचय िरे पषन नािररकको षस्िकाययता न हन सक्द छ
। यसकारण प्रकृ या पुरयाई खचय िनुयका साथै नािररकको स्िीकाययता पषन हने िरी खचय िदाय कदिो हन
सक्छ ।
२. भ्रष्टाचार जन्त्य जोषखम (corruption risk): िलत मनसायले िररने खचय भ्रष्टाचार जोषखम अन्त्तियत
पदयछ र यस्तो जोषखममा प्रकृ या समेत पूरा िरे को पाइन्त्छ तर यस्तो प्रकारको खचयमा खचय िने
अषततयारी प्राि व्यषक्त िा पदाषधकारीले आफ्नो व्यषक्तित फायदाका लाषि प्राथषमकतामा नपरेको
षशियकमा खचय िनय स्िीकृ षत कदनु पषन भ्रष्टाचार जन्त्य जोषखम हो । यस िर्ियकरणमा बिय भरर खचय
निने तर आ.ब.को अन्त्त्यमा जथाभािी खचय िरी िुणस्तरमा पटका ै ध्यान न पुरयाउनु पषन पनय आउँ छ ।

३. नषतजामा जोषखम (Result risk): सकारात्मक नषतजा प्राषिका लाषि रकम खचय िररने िररन्त्छ ।तर
खचय िरे अनुसार नषतजा प्राि हन नसके नषतजा जन्त्य जोषखम हो । कषहले काषह षछटो नषतजा
षनकाल्न खोज्दा नषतजा त षनषस्कने तर प्रकृ या षमषचने र कषहले प्रकृ या पुरयाइ काम िदाय समय
अभािले नषतजा न षनस्कने जोषखम हन सक्छ ।
षित्तीय जोषखम बढनुमा षनम्न के षह कारणहरु देषखएका छन:


कमजोर षनिरानी र षनयन्त्त्रण पद्धषत(weak oversight and control system)



अपयायि सिंस्थाित क्षमता( inadequate organizational capacity)



भ्रष्टाचार जन्त्य िषतषिषधमा बृषद्ध(increasing trend of corruption)



सहभाषितात्मक योजना तजुयमा पद्धषतलाई सषहरुपमा अबलम्बन िनय नसककनु(noncompliance of participatory planning system)
बजेट षनकासा िराउनमा कढलाई(delay in budget release)




कमजोर काययसम्पादन,िुणस्तर षनयन्त्त्रण र राजस्ि ब्यिस्थापन(weak performance,
quality control and revenue management)

कृ षि सषमषतले उक्तानुसारको जोषखम न्त्यूषनकरणमा षबशेि ध्यान कदइने

छ र षजम्मेिार

अषधकृ तहरुलाई समयमै सजि भई कायय िने िराउने िातािरण िृजना िररने छ

पररच्छेद ७.

@$=

पारदर्शयता, जबािदेषहता तथा उत्तरदाषयत्ि, प्रचार, प्रसार, सूचनाको हक र सुशासनका औजार

हरुको प्रयोि, िुनासो व्यिस्थापन आकद
क) िाउँ पाषलकामा िररने कृ याकलाप, प्रदान िररने सेिा सुषिधालाई पारदर्शय, उत्तरदायी, जबाबदेषह र
प्रभािकारी रुपमा नािररक प्रषत सम्बेदनषशल भइ सिंचालन िररने छ
ख)

यसरी सिंचालन िदाय नािररकको व्यापक सहभाषितामा सिंचालन िनय िराइने छ।

ि)

िाउँ पाषलकामा काययक्रम सिंचालन िदाय सुशासनका मूलभुत मान्त्यता जस्तै कानूनको शासन, आर्थयक
अनुशासन, मानि अषधकारको पूणय प्रत्याभुषत, षिके न्त्रीकरण तथा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन जस्ता असल
शासनका आधारभूत मान्त्यतालाई आत्मसात िदै कायय िने सिंस्कृ षत अबलम्बन िररने छ ।

घ) स्थानीय िाउँ पाषलकामा सुशासन कायम िनय िराउन सषमषतले षिशेि पहल िने छ र स्थानीय
सरकारबाट कृ षि काययक्रममा सुशासनको प्रत्याभुषत कदलाउन असल शासनका षनम्न मूल्य मान्त्यताको
अबलम्बन िररने छ:
ङ) स्थानीय कृ षिकाययक्रममा सम्बद्ध सबै कमयचारी र सिंघ, सिंस्था स्थानीय िाउँ पाषलका प्रषत उत्तरदायी
भइ कायय िने छन र तोककएको षजम्मेिारी तोककएको समयमा सम्पादन िरी जबाबदेही प्रशासन
सिंचालन िररने छ
च) िाउँ पाषलकामा र कृ षि सषमषत बीच कायय षजम्मेिारीको स्पष्ट बाँडफाँट कायय षिभाजन षनयमािलीमा
व्यिस्थािरी िररनुका साथै कृ षिसम्बषन्त्ध काययकालाषि षजम्मेिार सिंस्थाको रुपमा यस सषमषतको

षिकास िररने छ र सषमषतले पषन सम्बद्ध कायायलयलाई काययषजम्मेिारी ककटान िरी षजम्मेिार
बनाउने छ
छ)

महा शाखा, शाखा, उपशाखा र इकाई कायायलयले आफ्ना मातहतका कमयचारीको कायय षिबरण(job
description) तयार िरी तदनुसार षजम्मेिारी ककटान िररने छ

ज) प्रमुख प्रशासकीय अषधकृ त र कृ षि समबद्ध सबै शाखा, महाशाखा प्रमुख बीचमा काययसम्पादन करार
िररने छ र उक्त करारको सिंस्थाितरुपमा षनयषमत समीक्षा िने िराउने ब्यिस्था षमलाइने छ
झ) कृ षि सम्बद्ध सबै महाशाखा, शाखा िा कायायलय ले आफ्नो शाखा िा महाशाखाबाट उपलब्ध िराइने
सेिा, सुषिधा लाई षनर्दयष्ट ढाँचामा नािररक बडापत्रमा प्रकाषशत िरर राख्ने ब्यिस्था िररने छ
ञ) षिकास षनमायणका काययमा नािररकको सहभाषिता बृषद्ध िराउन सहभाषितातत्मक योजना प्रकृ या
अषनिायय अिलम्बन िररने छ र कायय सिंचालन िदाय नािररकको सिंलग्नता र स्िाषमत्ि प्राि हने िरी
िररने छ। यसरी कायय िदाय षिशेि िरे र अल्पसिंतयक, षसमान्त्तकृ त िा साना ककसान र मषहला प्रषत
षिशेि सम्बेदनशील रहने िरी कायय ब्यिस्था षमलाइने छ
ट)

षनषित रकम भन्त्दा माषथको षिकास षनमायणकाययमा सबै षििरण देषखने िरी योजना स्थल र
साबयजषनक स्थानमा सूचना पाटीको (होर्डिंि बोडयको) व्यिस्था िररने छ

ठ)

नािररकको िुनासो सुन्ने र सिंबोधन िने सिंस्थाित सिंयन्त्त्र स्थाषपत िरी कृ याषशल िराइने छ, र
हैलोसरकार र हटलाइन जस्ता व्यिस्था सम्बषन्त्धत काययपाषलकाले िनय पहल िररने छ

ड)

सुशासनका औजार जस्तै साियजषनक/ सामाषजक परीक्षण, नािररक सुनिाई, नािररक पृष्ठपोिण
प्रषतिेदन सम्बषन्त्धत काययषिषधमा तोककएको समयमा िने िराउने व्यिस्था षमलाइने छ

ढ)

नािररक िा सियसाधारणकालाषिआफ्नो आय-व्ययको षििरण साियजषनक िने िराउने र कायायलयको
िेि-साइटमा समेत षनयषमत रुपमा राख्नेव्यिस्था षमलाइने छ

ण) आन्त्तररक र अषन्त्तम लेखापरीक्षण िराउने र बेरुजुलाई समयमा षनयषमत, असूलउपर िरी फछ्यौट
िने िराउने ब्यिस्था िररने छ
त)

साियजषनक खरीद ऐन षनयमािली बमोषजम खररद कायय िने िराइने छ

थ) आचार सिंषहता अषनिाययरुपमा पररपालना िने िराइने छ
द)

सूचनाको हक सम्बषन्त्ध ऐनको पालना िररने र बर्ियकृत बाहेकका सबै सूचना नािररकको पहँचमा
पुरयाइने छ

ध) बार्ियक काययक्रम र बजेट र चौमाषसक तथा बार्ियक प्रिषत प्रषतिेदन आमसिंचार माफय त साियजषनक
िने िराउने र कायायलयको सूचना पाटी र िेब-साइटमा राषखने छ
न)

षनणयय िदाय कानूनसम्मत प्रकृ या पुरयाईमात्र अषततयारिालाले षनणयय षलने छ र षनणययको बैधताका
साथै साियजषनक नािररकको ग्राह्यता समेत प्राि िररने िरी कायय िररने छ

ऩ)

षिकास षनमायणका काययक्रम र योजना तथा सेिा प्रिाहलाई क्रमश: स्िीकृ त काययताषलका र नािररक
बडापत्रमा तोककएको समयमा सम्पन्न िने िराइने छ

प)

भ्रष्टाचारमा शुन्त्य सहनषशलता अपनाइने छ र कु नै पषन भ्रष्टाचार हन नकदने िातािरण िृजना िने
िराइने छ

फ) सबै पदाषधकारीले सम्पषत षिबरण समयमानै तोककएको कायायलयमा पेश िने पद्धषत अबलम्बन िररने
छ

ब)

अनुदान िा षिउषिजन िा सरकारी िोत षितरणको काययषिषध स्िीकृ त िराई मात्र षबतरणको
ब्यिस्था िुनासो नआउने िरी िने िराइने छ र सम्भि भए सम्म षिपन्न बिय र सीमान्त्त ककसानलाई
उपलब्ध हने िरी काययषिधीमा ब्यिस्था िररने छ

भ) षित्तीय जोषखम न्त्यूषनकरणका सबै उपाय अबलम्बन िररने छ

@%= खारे जी र िचाउ:
क) स्थानीय तहमा सिंचाषलत कृ षि काययक्रम यसै व्यिस्था बमोषजम सिंचालन भएको माषनने छ .
ख) षिितमा जारी िररएको स्थानीय कृ षि षिकास काययक्रम सिंचालन P]g खारे ज िररएको छ र त्यस
बमोषजम भए िरे का काम, कािायषह यस uf]s'nu+uf िाउँ पाषलकाsf] कृ षि षिकास P]g, २०७४
बमोषजम भए िरे को माषनने छ,

:jtM vf/]h x'g]5 .

/ of] P]Gf ;+3Lo Pj+ k|fb]zLs txsf P]g ;+u aflemg uPdf

