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मरिण गाउँपालिकाको कृलि लिकास कार्यक्रम सचंािन  

तथा व्यिस्थापन कार्यलिधी, २०७५ 

प्रस्तािना: 

कृलि क्षेत्रको समग्र लिकासका िालग  खाद्ध्र्ान्न उत्पादन तथा पशुपािन, कृलि उत्पादन व्यिस्थापन, पशु स्िास्थ, 

सहकािी, कृलि सडक, ससंचाइ, कृलि प्रसाि कार्यको व्यिस्थापन, संचािन ि लनर्न्त्त्रण गन ेजस्ता लजम्मेिािी  स्थानीर् 

तहमा िहकेो मरिण गाउँपालिकामा  संलिधान ि स्थानीर् सिकाि संचािन ऐन द्वािा व्यिस्था भएको, संलिधान ि काननू  

प्रदत  अलधकाि ि लजम्मेिािीिाई  स्थानीर् िलस्त ि टोिस्तिमा िहकेा कृिक, कृिक समूह एिं संस्था िगार्तका 

सिोकाििािाहरुसंगको समन्त्िर्, सहभालगता ि संिग्नतामा कृलि कार्यक्रम संचािन व्यिस्थापनका िालग स्थानीर् नीलत, 

ऐन, कानून र्ोजना तथा कार्यक्रम तजुयमा ि कार्ायन्त्िर्नका साथै मापदण्ड ि गुणस्ति लनधायिणको प्राप्त लजम्मेिािी ि 

त्र्सको अनुगमन, लनर्मन ि लनर्न्त्त्रणको प्रणािीगत लिकासका साथै संस्थागत गनय, कृलि लिकास गलतलिलधिाई 

िैङलगक, िाताििणमैत्री एिं जििार्ू परिितयन अनुकूिन, समानुपालतक ि समािेशी िनाइ र्ोजना प्रणािीमा 

मूिप्रिालहकिण गनय, गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र िहकेा कृिक, लिशेि गिेि सीमान्त्तकृत ि लिपन्न कृिकका आिस्र्कता ि 

प्राथलमकतािाई सहभालगतात्मक र्ोजना तजुयमा प्रकृर्ा अििम्बन गिी एकककृत ि समन्त्िर्ात्मक रुपमा सम्बोधन, 

संचािन ि व्यिस्थापन गनय, गाउँपालिकामा कृलि कार्यक्रमिाई संस्थागतरुपमा लिकास गनय, कृिक िा कृिक समूहको 

उपिब्ध सेिा ि सुलिधामा सहज पहचँ बढाउन सम्बद्ध कृिकिाइ ज्ञान, सूचना तथा प्रलिलधको प्रचाि ि प्रसािका 

मा्र्मबाट सम्बद्ध सिोकाििािा सबैको साथै कृिकको क्षमता लिकास गनय एिं समग्र उत्पादन ि उत्पादकत्ि बृलद्ध गनय, 

नागरिकिाई गणुस्तरिर् सेिा प्रदान गनय, कृिक ि उपभोक्तािाई  कृलि सामग्रीको उलचत मुल्र् प्रालप्तका िालग 

सहलजकिण, लनर्मन ि लनर्न्त्त्रण गनय, कृलि क्षेत्रमा सिकािी, लनजी, सहकािी ि लित्तीर् संस्थाहरुबाट िगानी परिचािन 

गिी व्यिसालर्किण ि बजािीकिणका मा्र्मबाट िोजगािी ि आर्मा बृलद्ध गनय, खा्र् सुिक्षा ि संप्रभुताको अलधकाि 

कार्म गनय गिाउने कार्यमा र्ोगदान एिं सहर्ोग पुिर्ाउन ेकार्यिाई ब्र्िलस्थत गनय समेत आिस्र्क देलखएकोि ेऐनको 

दफा १०२ को उपदफा २ को अलधनमा िही मरिण गाउँपालिका को कार्यपालिकािे र्ो कार्यलिलध िनाई जािी गिेको छ ।  

परिच्छेद १ 

१. संलक्षप्त नाम ि प्रािम्भ: 

क. र्स कार्यलिलधको नाम "मरिण गाउँपालिकाको कृलि लिकास कार्यक्रम संचािन तथा व्यिस्थापन कार्यलिधी, २०७५” 

िहकेो छ । 

ख. प्रस्तुत कार्यलिलध मरिण गाउँ कार्यपालिकािे पारित गिेको लमलत देलख न ैिाग ुहनेछ ।  

२. परिभािा:  

लबिर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यलिलधमा, 

क)  “ ऐन” भन्नाि ेस्थानीर् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ िाइ बुझाउँछ । 

ख) “प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत” भन्नािे मरिण गाउँपालिकाको प्रशासकीर् प्रमुखको रुपमा का“प्रमूख” भन्नाि ेमरिण 

गाउँपालिका को प्रमूख सम्झन ुपछय । 

ग) “उपप्रमुख” भन्नाि ेमरिण गाउँपालिकाको उप-प्रमुख सम्झनु पछय । 
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घ) म गनय लजम्मेिािी तोककएको प्रशासकीर् अलधकृतिाई सम्झनु पछय । 

ङ)  “ कानून” भन्नाि ेसंघीर् काननू, प्रदशे कानून ि स्थानीर् कानून सम्झनु पछय । 

च) “गाउँ कार्यपालिका” भन्नाि ेमरिण गाउँ कार्यपालिका सम्झनु पछय । 

छ) “कार्य लिलध” भन्नािे “मरिण गाउँपालिका कृलि लिकास कार्यक्रम संचािन  तथा व्यिस्थापन  कार्यलिधी, २०७५” 

िाइ सम्झनु पदयछ । 

ज) æs[lif÷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\ .  

झ) “कृिक” भन्नाि ेकृलि िा कृलि क्षेत्रमा संग्िग्न कृिक, उद्धमी ि ब्र्बसार्ी भन्ने बुझाउँदछ । 

ञ) “गाउँपालिका” भन्नािे संलिधान बमोलजम स्थापना भएको मरिण गाउँपालिका सम्झनु पछय ि सो शब्दि े 

महानगिपालिका तथा उप-महानगिपालिकािाई समेतिाई जनाउँछ । र्सिे तत-तत कार्यपालिकािाई समते 

जनाउँदछ । 

ट) “गाउँसभा” भन्नािे संलिधानको धािा २२३ को उपधािा (१) बमोलजम बनेको मरिण गाउँ सभा सम्झनु पछय । 

ठ) “पदालधकािी” भन्नाि ेमरिण गाउँ कार्यपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, िडा अ्र्क्ष तथा कार्यपालिकाका अन्त्र् सदस्र् 

सम्झनु पछय । 

ड) “प्रदेश” भन्नािे संघीर् इकाइमा लिभाजन गरिएको नेपािको संघीर् इकाइको ३ न.ं प्रदशे सम्झनु पदयछ । 

ढ) “लबिर्गत शाखा” भन्नाि ेमरिण गाउँपालिकामा कृलि क्षेत्रको लिकासका िालग स्थापना भएका महाशाखा,  शाखा, 

इकाई तथा सेिाकेन्त्रिाई जनाउँदछ । र्सि ेअन्त्र् लििर्गत क्षेत्रको लिकासकािालग मरिण गाउँपालिकामा स्थापना 

भएका शाखा िा महाशाखािाई समेत जनाउँदछ । 

ण) “मन्त्त्रािर्” भन्नािे कृलि लििर् हने ेनेपाि सिकािको संघीर् मंत्रािर् सम्झनु पछय । र्स शब्दि े कृलि लबिर् हने े

प्रादेलशक मंत्रािर्िाई समेत जनाउँदछ । 

त) “र्ोजना” भन्नािे आर्ोजना, परिर्ोजना तथा कार्यक्रम समेतिाई जनाउँदछ । 

थ) “िडा” भन्नाि ेमरिण गाउँपालिकाको िडािाई सम्झनु पछय । 

द) “िडा अ्र्क्ष” भन्नािे मरिण गाउँपालिकाका िडाका अ्र्क्ष सम्झनु पछय ।  

ध) “िडा सलमलत” भन्नािे संलिधानको धािा २२२ को उपधािा (४)  धािा २२३को उपधािा (४) बमोलजमको --- 

गाउँपालिकाको िडा सलमलत सम्झनु पछय । 

न) “सदस्र्” भन्नाि,े 

 (१) गाउँपालिकाको सम्बन्त्धमा मरिण गाउँ सभा िा गाउँ कार्यपालिकाको सदस्र् सम्झनु पछय ि सो शव्दि ेनगि 

सभा िा गाउँ कार्यपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, िडा अ्र्क्ष िा िडा सलमलतको सदस्र्िाई समेत जनाउँछ ।  

(२) लजल्िा सभाको सम्बन्त्धमा लसन्त्धिुी लजल्िा सभा तथा लजल्िा समन्त्िर् सलमलतको सदस्र् सम्झनु पदयछ ि सो 

शब्दि ेलसन्त्धिुी लजल्िा सभाको संर्ोजक ि उपप्रमुख तथा लजल्िा समन्त्िर् सलमलतको प्रमुख ि उपप्रमुख समेतिाई 

जनाउँदछ । 
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(३) कृलि सलमलतको सम्बन्त्धमा  मरिण गाउँपालिमा कृलि कार्यक्रम संचािन ि व्यिस्थापन गनय  गाउँपालिकामा 

गठन भएको कृलि सलमलत तथा उप सलमलतका  संर्ोजक, उप संर्ोजक तथा  सदस्र् समतेिाई  जनाउँछ । 

ऩ) “सलमलत” भन्नाि ेर्स कार्यलिलधमा व्यिस्था भए अनुसाि मरिण गाउँपालिकामा गठन भएको कृलि लिकास सलमलत 

तथा उपसलमलतिाई जनाउँदछ । 

प) “संलिधान” भन्नािे नपेािको संलिधानिाइ सम्झनु पदयछ । 

फ) “संघ” भन्नाि ेसंघीर् संिचनाको सबै भन्त्दा मालथल्िो इकाइको रुपमा िहने संघीर् तह सम्झन ुपदयछ । 

ब) “स्थानीर् तह” भन्नािे मरिण गाउँपालिका तथा  लजल्िा सभािाई सम्झनु पदयछ ि सो शब्दिे लसन्त्धिुी लजल्िा 

समन्त्िर् सलमलत समेत िाई जनाउँद छ । 

परिच्छेद २ 

३. कृलि कार्यक्रम सचंािन ि व्यिस्थापनका िालग ससं्थागत सिंचना: 

मरिण गाउँपालिकाको सगंठन सिंचना: 

क) मरिण गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रको आिस्र्कता ि प्राथलमकता अनुसाि आफ्नो क्षेत्र लभत्र  कृलि क्षेत्रको समग्र 

लिकासका िालग आफ्नो कार्य लिभाजन लनर्माििी बमोलजमको कार्य संचािन गनय गिाउनमा सहर्ोग पिुर्ाउन 

कृलि महाशाखा/शाखा स्थापना गिी संचािन हनछे । त्र्स्त ैिडा िा सेिा केन्त्रस्तिमा समेत कृलि कार्यक्रम संचािन 

ब्र्िस्थापन गनय आिस्र्क प्रालिलधक सेिा पूिर्ाउन सहजीकिणका िालग कृलि शाखाको स्थापना गरिने छ । 

ऊक्त शाखाको काम, कतयव्य ि लजम्मेिािी गाउँपालिकािे पारित गिेको कार्य लबभाजन लनर्माििीमा व्यिस्था भए 

बमोलजम हनेछ ।  

ख) उक्त शाखा तथा िडा िा सेिाकेन्त्रमा कलत स्थार्ी ि किािका कमयचािी िहने छन भन्ने लबिर्मा गाउँपालिकाि े

पारित गिेको संगठन संिचना अनुसाि हने छ । 

ग) गाउँपालिका क्षेत्रमा संलिधान ि  ऐन द्वािा लनधायिण गिेका कृलि सम्बन्त्धी कार्य लजम्मेिािी सम्पादनमा सहर्ोग 

पुिर्ाउन ि कृलि कार्यक्रमिाई प्रभािकािीरुपमा कार्ायन्त्िर्न गनय गिाउन गाउँपालिकाि े पारित गिेको कार्य 

लिभाजन लनर्माििीको अलधनमा िही गाउँपालिकाको कुनै सदस्र्को संर्ोजकत्िमा लनम्नानुसािका सदस्र् िहकेा  

देहार् बमोलजमको कृलि लिकास सलमलत गठन गन े। 

कृलि लिकास सलमलतको गठन 

 गाउँपालिका स्तिीर्: 

१. गाउँपालिकाका प्रमुखि ेतोकेको गाउँ कार्यपालिकाको सदस्र्     - संर्ोजक 

२. गाउँपालिकाका प्रमुखि ेतोकेको गाउँपालिकाका  मलहिा  सदस्र् एक जना   -  सदस्र् 

३. गाउँपालिकािे तोकेको गाउँपालिकाका दलित िा अल्पसंख्र्क  

मलहिाबाट एक जना प्रलतलनलध        -   सदस्र् 

४. गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासककर् अलधकृत        -   सदस्र् 

५. गाउँपालिका लभत्रका कृलि उद्धर्ोलग, व्यिसार्ी ि एग्रोभेट म्र्ेबाट एक जना प्रलतलनलध सदस्र् 

६. गाउँपालिका अन्त्तगयत िहकेो लित्तीर् एिं कृलि सहकािी संस्थाबाट एक जना प्रलतलनलध सदस्र् 

७. मलहिा कृिक समूहबाट एक जना प्रलतलनलध      सदस्र् 
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८. गाउँपालिकाको कृलि शाखाका प्रमुख       सदस्र् 

९. गाउँपालिकाका पशु सेिा  शाखाका प्रमुख       सदस्र्-सलचि 

 

 िडास्तिीर् 

गाउँपालिका को  िडातहमा कृलि ि पशुपछंी सेिा लिकासमा सहर्ोग तथा समन्त्िर्कािालग देहार् बमोलजमको 

सलमलत गठन हन ेछ: 

१. िडा अ्र्क्ष िा लनजिे तोकेको कुनै अन्त्र् सदस्र्     -  संर्ोजक 

२. िडाको दलित मलहिा सदस्र्          - सदस्र् 

३. िडाका सलचि         - सदस्र् 

४. िडास्तिमा कृलि सम्बद्ध गिै सिकािी संस्थाका प्रलतलनधी     - सदस्र् 

५. िडामा कार्यित उत्कृष्ट कृिक समूह म्र्े  भेिाबाट छनौट भएका  मलहिा कृिक प्रलतलनलध  - सदस्र्  

६. िडा लस्थत कृलि सहकािी प्रलतलनलध      - सदस्र् 

७. िडा लस्थत कृलि िा पशु सेिा कमयचािी म्र्े जेष्ट ब्र्लक्त    - सदस्र् सलचि 

नोट: िडा लभत्रका उत्कृष्ट कृिक, लिशेिज्ञ िा कृलि समबलन्त्ध ज्ञान ि सीप भएका व्यलक्तिाइ आिस्र्कतानुसाि आमन्त्त्रण 

गनय सककनेछ । 

क) उपिोक्त सलमलतहरु पारित भएको लमलतिे एक मलहना लभत्र सबै पद पुर्तय भइ कार्य सुचारु गनुय पन ेछ  । 

ख) सलमलतहरुिे अफ्नो आन्त्तरिक कार्यलिलध आफै बनाइ कार्य सुचारु गने छन ि आिस्र्कतानसुाि बैठक बस्ने छ ति 

कलम्तमा पलन िियको तीन पटक सलमलतको बैठक अलनिार्यरुपमा बस्नु पन ेछ । 

ग) उपिोक्त सलमलतहरुमा िालजनामा पेश गिी िा अन्त्र् कुनै ककलसमिे रिक्त हन आएमा जसरि शरुुमा लनर्ुलक्त भएको हो 

सोही प्रकृर्ा पुिर्ाइ पद पूर्तय गने व्यिस्था गरिनछे । 

परिच्छेद ३ 

कृलि लिकास सलमलतको काम, कतयव्य, अलधकाि, लजम्मिेािी ि उत्तिदालर्त्ि: 

 

१.ससं्थागत सदुकृढकिण कार्य:  

क) समहू ि ससं्था गठन ि परिचािन:  

 प्रतेक िडा कार्ायिर् अन्त्तिगतका बलस्त/टोिमा आिस्र्कतानसुािका व्यिसालर्क कृिक समूह, संस्था गठन गनय 

प्रोत्सालहत गने । र्सरि समुह गठन गदाय मलहिा, परुुि िा लमलित जुन उपर्कु्त हन्त्छ सोही अनुसाि समूहको   
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गलतलशिता ि व्यिहारिकता हिेी गठन गने । सकेसम्म उत्पादन लबशेिका आधािमा समूह गठन गनय उत्प्रेरित गन े

। एउटा समूहमा एउटा परििािको एउटा सदस्र् मात्र  िाख्न ेि एउटा समूहको व्यलक्त सकेसम्म अको समूहको 

सदस्र्ता नलिने गरि व्यिस्था गन े। 

कार्यपालिकाको बैठक बाट पारित भएको कृलि कार्यक्रम, कृलि सलमतीको लनणयर् भए पस्चात मात्र गाउँपालिका 

अन्त्तगयतका कृिक सेिाग्राहीिाई सेिा तथा बस्तु लबतिण गरिनेछ  । साथै उक्त सलमतीिे लनणयर् गिेको लबिर् 

िाई सम्बलन्त्धत िडा कार्ायिर्को सहमलत ि लसफरिश सबै लनकार्िे कार्य सम्पादन गनुय पनछे । 

 

 लिगतमा गठन भएका  कृिक समुहको साथै संस्थाहरुको िगत तथा अलभिेख िडागत ि कार्य प्रकृलतगत 

रुपमा अ्र्ािलधक गिी िाख्ने ।   

 समूह- समूह लमििे अन्त्तिसमूह ि सहकािी संस्थामा आिद्ध हन समूहहरुिाई उत्प्रेरित गने ।  

 समूह िा संस्थािाई िडा कार्ायिर्मा दताय समेत गिी िाख्न ेि अनुदान िा कृलि सामलग्रको माग संकिन ि 

लितिणमा र्ी  समूह िा संस्था परिचालित गन े। 

 समूह िा संस्थाको लिधान िगार्त बैठक बस्न,े माइन्त्र्ूट िाख्न,े बचत परिचािन गन ेभए त्र्सको लिलध ि 

प्रकृर्ामा समेत सलमलतिे आिस्र्क प्रालिलधक सहर्ोग  पुिर्ाउने । 

 कृिक समूह  ि संस्थािाई समहूको लबशेितानुसािको तालिम, अििोकन भ्रमण, प्रोत्साही पुरुस्काि जस्ता 

कार्यक्रम संचािन गिी लतनको क्षमता लिकासका साथै कार्यमा उत्प्रेरित समेत गिाइ िानने । 

 सिकािी िा गैिसिकािी तहबाट ती समूहिाई उपिब्ध गिाइने िोत साधन, औजाि, उपकिण, मि लबउ 

लबजन, बाख्रा, कुखुिा आकद बािे समेत पूिय जानकािी कदई समर्मै माग संकिन गने । 

 समूह एिं संस्था माफय त उन्नत  लिउ लिजन उत्पादन स्थानीर्स्तिमा नै गने कार्यक्रम संचािन गिी ती 

समूहहरुिे उत्पादन गिेका लबउ लबजन लबक्री गनय चाहमेा स्थानीर् खिीद नीलत तर् गन ेि उलचत मुल्र्मा  

खरिद कार्यको व्यिस्था  समेत गिी कृिकिाई प्रोत्सालहत गन े। 

२. स्थानीर् कृलि िोत व्यलक्तको रुपमा अनभुिी कृिक अगिुाको छनौट ि सिंग्नता: 

क) स्थानीर् स्तिमा अन्नखेलत, तिकािी खेलत, फिफूि खेलत, माछापािन, पशुपािन, कुखुिापािन आकद कार्यमा 

व्यिहारिक ज्ञान आजयन गिेका अनुभिी अगुिा कृिकहरुको ज्ञान, अनुभि ि सीपिाई कृिक बाट कृिकमा व्यिहारिक 

रुपमा आदान प्रदान गनय त्र्स्ता उत्कृष्ट अनुभिी कृिकिाई सलमलतबाट छनौट गिी लबिर्गत तालिम समेत प्रदान गने  

ख) र्सिी तालिम प्राप्त  उत्कृष्ट अनभुिी कृिकिाई  कृलि प्रसाि कार्यक्रममा संिग्न गिाउने नीलत लिन े। 

ग) उत्कृष्ट अनुभिी कृिकिाई  CTEVT बाट थप सीप आजयनको अिसि समेत कदइ मान्त्र्ता कदन ेव्यिस्था गन े। 

घ)  गाउँपालिका क्षेत्रमा लबलभन्न कृिक समूमा लतनको आिद्धता जनाउने संस्थागत व्यिस्था   गने । 

ङ)  ककसान देलख ककसान मा प्रसाि गनय स्थानीर् भािा तथा परिलचत व्यलक्तबाट सीप, ज्ञान प्राप्त गनय सहज, कम खर्चयिो 

ि समर्मा उपिब्ध हनका साथ ैदीगो समेत हने देलखएकोिे ककसान देलख ककसान कार्यक्रमिाई संचािन, व्यिस्थापन 

ि प्रोत्सालहत गने नीलत लिने । 

३. स्थानीर् एग्रोभटेको छनौट ि सिंग्नता: 

क) गाउँपालिका क्षेत्रमा लनजी क्षेत्रको संिग्नता एिं पहचँ बढाउन स्थानीर् नागरिकिाई एग्रोभेट को स्थापना गनयका 

िालग प्रोत्साहन गनय ि  लतनिाई आिस्र्क तालिम  ि कृलि प्रलिधी  समेत प्रदान गन े। 

ख) गाउँपालिका मा एग्रोभेट दताय गिाई लिउ, लिजन, औिलध, सा-साना कृलि उपकिण सहज उपिब्ध गिाउन े

व्यिस्था गने । 
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४. स्थानीर् सहकािी ससं्थाको परिचािन: 

 गाउँपालिका क्षेत्रमा िहकेा कृलि सहकािी कृिक समूहहरुको छुटै्ट अलभिेख तर्ाि गरि मालसक रुपमा अलनबार्य 

प्रलतबेदन गाउँपालिकामा पेश गनुय पनछे । साथै उत्पादनमिूक, बजािमिुक, सेिामूिक ि लनकासी मूिक, बचत 

तथा कजाय  सहकािीमा बर्गयकिण गिी लतनिाई स्थानीर् तहमा इजाजत कदन लसफारिश गरिने छ ि तदनुसािका 

सेिा सहजरुपमा  कृिकहरुिाई कदने गिी सहजीकिण गन े।  

 साथै उिेलखत सेिा प्रदार्कहरुिे सम्पादन गिेको कामको अनगुमन समेत गनुय पनछे ।  

 बार्ियक साधािण सभा, िेखा पिीक्षण प्रकदबेदन ि कार्य र्ोजना सलहत आर्थयक ििय सककएको लतन मलहना लभत्र 

अलनबार्य पेश गनुय पनेछ । अन्त्र्था लनर्मानुसाि कािबाही हनछे ।  

 गाउँपालिका अन्त्तगयत सेिा प्रदार्कको रुपमा कार्यित कृलि सहकािी, समूह, उधलमको कार्य प्रकृलत अनुसाि उच्च 

स्तिको कम गिेको प्रकदबेदन तथा मूल्र्ांकनका आधािमा कृलि कार्यक्रमको कार्ायन्त्र्नमा लनिन्त्तिता कदन 

सककनेछ ।  

 परिपक्व कृिक समूहिाई स्थानीर् तह बाटै कृिक समूह परिचािन कार्यलिलध लनमायण गरि प्रािलम्भक कृिक समूह 

िाई कृिक समुहमा दताय गन ेअथिा कृलि सहकािीमा रुपान्त्तिण गन ेकार्य अनुसूची १ बमोलजम गने । 

 गाउँपालिका लभत्र कृलि लिकास सम्बलन्त्धत कृर्ाकिाप संचािन गदाय न पा कार्ायिर्मा सुलचकृत भएको कृलि 

सहकािी ि कृिक समूह तथा कृलि उधलमहरुिाई लबशेि प्राथलमकता कदईनेछ ।   
 

५. कृलिको थोक तथा खरुा व्यापाि प्रबद्धयन: 

क) एक िा एक भन्त्दा बढी स्थानीर् तह लमिेि कृलिको थोक ि खुरा व्यापाि प्रिद्धयन गन ेनीलत लिइने छ ि र्समा 

प्रदेश तथा संघीर् सिकािको प्रालिलधक तथा आर्थयक सहर्ोग समेत जुटाउने व्यिस्था गन े। 

ख)  कृिकिे उलचत मलू्र् पाउने ि उपभोक्तािाई पलन लिचौलिर्ाको जथाभािी मूल्र्बाट जोगाउने मूल्र् नीलत 

तजुयमा गिी िाग ुगने । 

ग) गाउँपालिका क्षेत्रमा  खाद्ध्र्ान्न तथा पश ुहाट बजाि, लचस्र्ान केन्त्र, िालिर्, अन्त्तििालिर् लनकासीको ब्र्िस्था 

समेत गनय  िालिर् बजाि संग आबद्ध गिाउने व्यिस्था गन े। 

घ) सिकािी क्षेत्रबाट मात्र र्ी कार्य संभि नहने हदंा सिकािी लनजी ि लित्तीर् क्षेत्रको समन्त्िर् ि साझेदािीमा र्स्ता 

कार्य अगालड बढाउन नेपाि सिकाि ि प्रादेलशक सिकािि े समेत सहलजकिणका िागी गाउँपालिका माफय त 

समन्त्िर् स्थालपत गनय आिश्र्क व्यिस्था गने । 

६. कृलि लिद्यािर् ि  कृलि अनसुन्त्धान केन्त्रहरुको प्रालिलधक सहर्ोग जटुाउने: 

क) स्थानीर् िा लनकटतम गाउँपालिकामा CTEVT बाट सम्बन्त्धन प्राप्त कृलि लिद्धद्यािर्हरु संग दीघयकािीन 

सम्बन्त्ध स्थापनाको व्यिस्था गने । 

ख) लिद्धद्यािर्का लिद्धद्याथीहरुिाई कृिक समूह संग आबद्ध गिाई प्रलिलध स्थानान्त्तिणमा प्रालिलधक सहर्ोग 

पुिर्ाउनका िालग संस्थागतरुपमा ती लिद्ध्र्ािर्संग साझेदािी सम्झौता गनय मसौदा तर्ाि गिी सम्बलन्त्धत 

कार्यपालिकामा पेश गिी ती लिद्ध्र्ािर्को औपचारिक सम्बन्त्ध स्थालपत गिाउन ेकार्यमा सहर्ोग पिुर्ाउने ।  

ग) र्स कार्यमा आिस्र्क देलखए स्थानीर् लशक्षा शाखािाई समेत आिद्ध गिाई कार्य अगालड बढाउने व्यिस्था गने । 

घ) त्र्स्तै िालिर् एिं प्रादेलशक अनसुन्त्धान केन्त्रहरु संग पलन सहकार्यको िागी सहकार्यको ढाँचा तर्ाि गिी स्िीकृत  

उन्नत प्रलिलध ि लिउ लिजनहरु कृिकको थिोमा प्रदशयन गिाउनका िालग सहलजकिणको व्यिस्था गन े।  
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७. कृलि प्रसािका अन्त्र् कार्यक्रमहरु सचंािन गन:े 

कदगो कृलि लिकासका िालग गनुय पने कार्य ि अपनाउन ुपने प्रकक्रर्ाहरु तथा नर्ाँ िा आधुलनक प्रलबलधको प्रचाि प्रसाि 

गनयका िालग अििम्बन गनुय पन ेकृलि प्रसािका तरिकाहरु मागयदशयन अनरुुप गन ेव्यिस्था  गन े । 

८. स्थानीर् र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्त्िर्न, अनगुमन ि मलू्र्ाकंन प्रकृर्ा मा सहभालगता जनाउन:े 

क) स्थानीर् र्ोजना तजुयमा चिणको समर्तालिकाका अलधनमा िही सहभलगतामूिक समािेशी र्ोजना तजुयमा गनय 

गाउँपालिकािाई समग्र कृलि क्षेत्रको बजेट पूिायनुमान, मागयदशयन ि आगामी आर्थयक बियमा लिइन ेनीलत समेत  

लनलित समर्मा स्थानीर् कृलि लिकास सलमलतिे  पेश गिी र्ोजना प्रकृर्ािाई  सघाउ पिुर्ाउने । 

ख) कृलि लिकास र्ोजना संग सम्बद्ध नीलतगत लनणयर् लिन गाउँपालिकािाई लनम्न ककलसमको प्रालिलधक सहर्ोग 

पुिर्ाउने: 

१. कृलि लबिर्गत क्षेत्रको म्र्कालिन आिलधक र्ोजना तजुयमा गिी स्थानीर् आिलधक र्ोजनाको अलभन्न 

अंगको रुपमा मिुप्रिालहकिण गन ेि िगानी सुिलक्षत गिाउन ेकार्य; 

२. कृलि लबिर्गत क्षेत्रको म्र्कालिन संिचना (MTEF) तर्ाि गरि कलम्तमा पलन प्राथलमकता प्राप्त र्ोजना ि 

कार्यक्रमकािलग िगानी सुिलक्षत गिाउने कार्य; 

३. आिलधक र्ोजनाको िक्ष, उदे्दश्र् ि नीलत तथा िणनीलत बमोलजम बार्ियक र्ोजना तजुयमा गने गिाउन ेकार्य; 

४. कृलि क्षेत्रमा संिग्न सबै सिोकाििािाको समन्त्िर् बैठकको आर्ोजन गिी सिकािी, लनजी, सहकािी तथा 

गैिसिकािी, लिलतर् संस्था एिं लिकास साझेदािहरुको संिग्नतामा आगामी आ.ब.मा गरिन ेिगानीका िालग  

बजेट पुिायनुमानको प्रक्षेपण तर्ाि गिी स्थानीर् कार्यपालिकामा समर्मै प्रस्ततु गने कार्य; 

५.  अन्त्र् लबिर्गत क्षेत्र संग समन्त्िर् गिी स्थानीर् तहको र्ोजना प्रकृर्ामा मूिप्रिालहकिण गन ेकार्य; ि 

६.  परिच्छेद- ....मा कदएको र्ोजना चक्रमा सहभालगता जनाउन ेकार्य । 

ग) कृलि कार्यक्रम मुख्र्तर्ा कृिकको खेत बािीमा संचािन हने हनािे र्ोजना तजुयमा गदाय नै कृिकिाई के कस्तो 

प्रालिलधक, आर्थयक िा िस्तुगत सहर्ोग चालहने हो त्र्स्को स्पष्ट पलहचान गिी तदनुसाि कार्य गनय गिाउन  

गाउँपालिका िाई आिस्र्क  सहर्ोग र्ोजना बद्ध ढंगबाट पिुर्ाउने व्यिस्था गन े। 

िडामा संचािन हने कृलि कार्यक्रमिाई  स्थानीर् कृिक समूह, सहकािी, अगुिा िा अन्त्र् सिोकाििािाहरुसंग 

अन्त्तिकृर्ा गिी देहार् बमोलजमको बर्गयकिणका आधािमा  िडा सलमलतमा प्रस्तुत गने: 

१. स्थानीर् कृिक समुह, संस्था, सहकािी संस्था, उपभोक्ता समहू, गैिसिकािी संस्था िा 

कृिकको आफ्नै िोतबाट संचालित हने कार्यक्रम; 

२. सम्बलन्त्धत गाउँपालिकाको िागत सहभालगतामा संचािन हन ेकार्यक्रम; 

३. गाउँपालिकाको आफ्नै िोति ेसंचािन हने कार्यक्रम; 

४. प्रदेश िा संघीर् सिकािको अनदुानबाट संचािन हन ेकार्यक्रम; 

५. प्रदेश तथा संघीर् सिकािबाट स्थानीर् तहको समन्त्िर्मा संचािन हने कार्यक्रम; 

६. लिकास साझेदािसंगको सहकार्यमा संचािन हने कार्यक्रम; 

७. लनजी क्षेत्रसंगको साझेदािीमा संचािन हन ेकार्यक्रम; ि 

८. अन्त्र् कुन ैककलसमबाट संचािन हने कार्यक्रम । 
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९. कृलि क्षते्र लिकास लिस्ताि ि प्रिद्धयनात्मक कार्य:  

क) अनभुिी अगिुा ककसान प्रिद्धयन :  

 उद्धद्यलम ककसान तथा अनुभिी अगुिा ककसानका िालग क्षमता लिकासका कार्यक्रम संचािन गने ि लतनको 

सीप, ज्ञान ि अनुभििाई  पहचँ नपगुेका कृिक सम्म पुिर्ाउन ; ि 

 र्सिी स्थानीर् सीप, ज्ञान ि अनुभििाई कृिक समक्ष पुिर्ाउन सम्बलन्त्धत सलमलति ेनम्स, मापदण्ड तथा 

ज्र्ािा दििेटको सुझाउ सलहत  सम्बलन्त्धत गाउँपालिकामा पशे गन ेि पारित गिाई िाग ुगनय गिाउन सहर्ोग 

पुिर्ाउने । 

 

 

 

ख) उत्तम अभ्र्ासको सचंाि, लसकाई प्रबद्धयन: 

 कृलि कार्यको उत्तम अभ्र्ासको आदान प्रदान, प्रचाि, प्रसािको (मिेा, प्रदशयनी, अििोकन भ्रमण आकदको) 

आर्ोजन गन;े 

 एक गाउँ, िलस्त ि टोि एक उत्पादन कार्यक्रमको प्रिद्धयन गन;े 

 व्यिसालर्क कृलि ि प्रलिलध बािे  ि र्स्को तुिनात्मक िाभको व्यापक प्रचाि प्रसाि गने; ि  

 कृलि सूचना केन्त्र, इ-कृलि प्रलिलध, लसकाई तथा ज्ञान केन्त्रको लिकास बािे गाउँपालिका िार् सल्िाह कदन ेि 

आिस्र्क प्रालिलधक सहर्ोग उपिब्ध गिाउने । 

ग) कृलि मि व्यिस्थापन: 

माटो सुधाि, प्रािांलगक पदाथय व्यिस्थापन,प्रािांलगक एिं कम्पोष्ट मि प्रिद्धयन, दीगो कृलि लिकास गलतलिलध 

संचािन गन े। 

घ) तिकािी खलेत प्रिद्धयन ि लिकास: 

 व्यिसालर्क तथा बेमौसमी तिकािी खेलत प्रिद्धयन गनय हरित गृह, प्िालष्टक घिको प्रर्ोगमा व्यापकता कदने ि 

स्थानीर् परिलस्थलत अनुसािका तिकािी खेलत प्रोत्साहन गने, तिकािी खेलतमा निीनतम प्रलिलधको 

जानकािी गिाउन,े स्थानीर् तहमा सीप, प्रलिलध, ज्ञान, अनुभििाई हस्तान्त्तिण गने; ि 

 स्थानीर् संभाव्यतानुसाि कुरििो, च्र्ाउ, लनगािो खेलतको प्रिद्धयन ि लिकास गन ेि बजािीकिण  गने । 

 

ङ) फिफूि खलेतको प्रिद्धयन ि लिकास: 

फिफूिको नसयिी स्थापना, स्थानीर् संभाव्यताका आधािमा आँप, लिची, केिा, कटहि, भँुइ कटहि,सुन्त्तिा, 

कागलत, जुनाि, मौसम, नासपालत, स्र्ाउ, अंगिू, ककिी, एभओकाडो आकद जस्ता फिफूि खेलतिाई व्यािसालर्क 

रुपमा उत्पादन बढाउन ेि बजािीकिणमा सहर्ोग पुिर्ाउने । 

च) गिैकाष्ठ तथा जलडबटुी खलेत प्रिद्धयन: 

स्थानीर् संभाव्यताका आधािमा गैि काष्ठ उत्पादन, जलडबुटी  (पाँच औिे, कुटुकक, जैतुन, लततेपालत, रटमुि, 

ढंटेिो, रिट्ठा आकद) खेलतिाई व्यािसालर्क रुपमा प्रिद्धयन गनुयका साथ ै स्थानीर् स्तिमा त्र्सको प्रशोधन कार्य 

समेत गनय गिाउन सहर्ोग पिुर्ाउने । 
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छ)  नगदे तथा लिशिे िािीको व्यिसालर्क खेलत : 

 सघन धान खेलत प्रलिलध (SRI), उन्नत गह,ँ मकै, कोदो, फाफि आकदको प्रिद्धयन ि लिकास गने; 

 नगदे बािी प्रिद्धयन (लचर्ा, ककफ, अदिुा, बेसाि, िसुन, प्र्ाज, केशि, अिैची, उखु, केमोमाइि, मने्त्था, 

सजीिन आकद) तथा व्यिसालर्किण सम्बलन्त्ध कार्य गने; ि 

 उन्नत जातका लिउ, लबजन उत्पादन तथा प्रिद्धयन, नसयिी स्थापना ि सुदकृढकिण (खाद्ध्र्ान्न, तेिहन, दिहन, 

तिकािी, भुइघास, डािेघास, फिफूि आकद) गन ेगिाउने । 

ज) कृलि सामाग्री व्यिस्थापन: 

कृलि सामाग्री ( टै्रक्टि, टे्रिि, थ्रेसि, रिपि, पम्प, लििाकद, पशु औिधी, प्िालष्टक पाइप आकद) को प्रदशयन ि 

सामुलहक रुपमा प्रर्ोगको िालग प्रोत्सालहत गने । 

 

 

झ) पशपुािन तथा व्यिसार्ीकिण:  

 उन्नत जातका तथा व्यिसालर्किणका लहसाबि ेबकढ  तिुनात्मक िाभ कदन सके्न बाख्रा, बंगिु, कुखुिा, हाँस, 

बट्टाई, माहिी, गाई, भैंसी, माछा, अलस्ट्रच, भेडा आकद पािनमा कृिकिाई प्रोत्सालहत गने; 

 सहलिर्त कृलि ऋणका साथै बीमाको व्यिस्था गन;े 

 दधू तथा दगु्ध पदाथय उत्पादन तथा प्रशोधनको िालग उपर्कु्त िाताििण बनाउन;े 

 गोठ तथा गोठेमि सुधाि, पशुमतू्र संकिन तथा प्रर्ोग,जैलिक लििाकद प्रिद्धयन सम्बलन्त्ध कार्य गने; 

 पशु पोिण, खकय , चिनक्षेत्र लिकास व्यिस्थापन, डािघेाँस, भुइघाँस, अमरिसो आकद उत्पादन तथा प्रशोधन 

गन;े ि 

 पशु स्िास्थ सेिा व्यिस्थापन, आधुलनक प्रलिलधर्ुक्त पश ु आहािा व्यिस्थापन, नश्ल सुधाि, पश ु लशलिि, 

आइ.लप.एम. पाठशािा संचािन गने गिाउन े। 

ञ) साना ससचंाई:  

साना ससंचाई प्रलिलध हस्तान्त्तिण तथा प्रिद्धयन (बिायको पानी संकिन तथा प्रर्ोग, ट्यूबिेि, कुिो, पैलन, 

पोखिी, लस्प्रङ्किि, थोपा लसचाइ, प्िालस्टक पोखिी आकद) सम्बलन्त्ध कार्य गने । 

ट) खाद्ध्र् सिंक्षण तथा भण्डािण: 

 स्थानीर् गाउँपालिकाको खाद्ध्र्ान्न उत्पादन तथा आिस्र्कताको  साथ ै खाद्ध्र्ान्न अल्पता परििािको 

तथर्ांक संकिन गन ेि  उपिब्धता तथा आपुर्तयको लस्थलत अद्ध्र्ािलधक गने; ि 

 स्थानीर् तहमा खाद्ध भण्डािणको सीप हस्तान्त्तिण, अलभमुलखकिण, स्थानीर् उत्पादन खरिदको समथयन 

मूल्र् लनधायिण िगार्त खरिद कार्यको व्यिस्थापन गने, न्त्र्नू खाद्ध्र्ान्न समर्मै आपुर्तयको व्यिस्था गन े

गिाउन ेि स्थानीर् गाउँपालिकामा खाद्ध्र्ान्न अल्पताको तथर्ांक अद्ध्र्ािलधक गिी िाख्ने । 

 

१०. कृलि सम्बलन्त्ध नीलत, काननू ि र्ोजना सम्बलन्त्ध कार्य: 
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स्थानीर् गाउँपालिकाको सान्त्दर्भयकता हिेी संघीर् तथा प्रादेलशक नीलत ि कानून संग नबालझने गिी स्थानीर् नीलत ि 

कानून र्ोजना, गुरु र्ोजना तजुयमा , मापदण्ड लनधायिण ि लनर्मन का िालग सम्बलन्त्धत गाउँपालिकािाई प्रालिलधक 

सहर्ोग पुिर्ाउन े। 

११. स्थानीर् तहमा क्षमता लिकास सम्बलन्त्ध कार्य : 

 स्थानीर् कृिक समूह, मलहिा कृिक, साना तथा लसमान्त्त ककसान, जग्गा लिलहन आकदिाई उनीहरुको चाहना 

ि प्राथलमकतानुसािका कार्यक्रम तजुयमा गिी संचािनको व्यिस्था लमिाउने; 

 स्थानीर् कृलि िोजगािीिाई मार्ायकदत बनाउन ज्र्ािाको उलचत व्यिस्था गने; 

 कृलि भुलमको समुलचत प्रर्ोगको नीलत तर् गिी सीमान्त्तकृत ककसान, भुलमहीन, हरुिा, चरुिा तथा हलिर्ा 

आकदिाई त्र्स्को उपर्ोग गनय जग्गाधनी संग सम्झौता गिी भाडामा जग्गा उपिब्ध गिाउन ेव्यिस्था गने;  

 सीमान्त्तकृत ककसान, भुलमहीन, हरुिा, चरुिा तथा हलिर्ा आकदमा  भएको सीपको अलभबृलद्ध गने, नर्ाँ 

प्रलिलध ि त्र्सको प्रर्ोगको समलुचत व्यिस्था गने; ि 

 सिकािबाट प्राप्त अनुदान संग र्स्ता लिपन्न बगयको पहचँ बढाउने । 

१२. स्थानीर् तहमा  लिलभन्न मापदण्ड ि गणुस्ति कार्म िाख्न लनर्मनको ब्र्िस्था: 

मासु जाँच, औिलध िा लििाकदको प्रर्ोग, नापतौि, हाटबजाि ि मलू्र् लनर्मन, ज्र्ािा मजदिुी आकदको 

मापदण्ड ि गणुस्ति कार्म िाख्न लनर्मनको ब्र्िस्था गने । 

१३. आन्त्तरिक कार्यलिलध तथा लिलनर्ाििीको व्यिस्था:  

क) कृलि सलमलतको लनम्न ब्र्िस्था समेरटएको आन्त्तरिक कार्यलिलध पारित गिी कार्य सबु्र्िलस्थत गन े 

 प्रमूख तथा सदस्र् सलचि तथा िडा कृलि समन्त्िर् सलमलत को कार्य जम्मेिािीको व्यिस्था गन;े 

 बैठक संचािन ि व्यिस्थापनको व्यिस्था लमिाउने;  

 गाउँपालिका क्षेत्रमा कृलि कार्यक्रम संचािन ि व्यिस्थापनका िलग आिस्र्क नीलतगत ि काननूगत लनणयर् 

लिने; ि 

 स्थानीर् कृलि अगुिा परिचािनको ब्र्िस्था लमिाउने । 

१४. कृलि प्रालिलधक जनशलक्तको प्रक्षपेण 

 कृलि सम्बद्ध सबै कार्ायिर्को संगठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण गिी गिाई कृलि क्षेत्रिाई चालहन े न्त्र्ुनतम 

जनशलक्त ि त्र्सको ककलसम (स्थान लिशेि अनुसाि) तह आकद लनधायिण गन ेि स्थानीर् गाउँपालिकामा िार् 

सलहत पेश गन;े 

 दिबलन्त्द स्िीकृत गिाउन सम्बलन्त्धत स्थानीर् पालिकामा लसफारिश गन े  ि स्िीकृत भए पलछ स्थानीर् 

कार्यपालिका संग समन्त्िर् गिी मागको आकृलत फािम प्रादेलशक िोकसेिा आर्ोगमा पठाउन;े 

 लसफारिश भइ आएका कमयचािीिाई कार्य लजम्मेिािी तोकी आिस्र्कतानुसाि महाशाखा,  शाखा, उपशाखा 

िा िडा मा काममा िगाउने; 

 कार्य लजम्मेिािी लिििण अनुसाि कमयचािी हरुसंग कार्यसम्पादन किाि गने ि प्रोत्साही पुिस्काि एिं दण्ड 

सजार्को व्यिस्था ि कार्य लजम्मेिािी लनिायह गिे अनुसाि गन ेगिाउन ेव्यिस्था लमिाउने; ि 

 गैि सिकािी िा लनजी क्षेत्रका जनशलक्तदोहोिो नपन ेगिी उलचत परिचािनको नीलत अििम्बन गने । 

१५. संलिधान, ऐन ि काननू द्वािा तोककएको कार्य लजम्मिेािीको सम्पादन, सरं्ोजन, लनक्षपेण तथा समन्त्िर्: 
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 ऐनद्वािा  कार्यलिलधको दफा ४ मा  उल्िेख भए अनुसाि स्थानीर् कृिक समुह, सहकािी संस्था, बजाि 

ब्र्िस्थापन, कृलितथा पशुपािन, कृलि उत्पादन व्यिस्थापन ि पशु स्िास्थर् सम्बन्त्धी तथा कृलि प्रसाि 

सम्बलन्त्ध मूख्र् लशियक ि अन्त्तगयत गाउँपालिका / नगि कार्यपालिकािे पारित गिेको ऐन ि लनर्माििी िा 

कानूनको अधीनमा िही   लिलिध कृर्ाकिाप संचािन ि व्यिस्थापनको कार्य गन;े  

 प्रदेश तथा संघीर् सिकािबाट समर् समर्मा स्थानीर् तहिे गनय सके्न  गिी प्रत्र्ार्ोलजत िा लनक्षेलपत भएि 

आउने  कार्य लजम्मेिािीिाई आफ्नो क्षेत्रमा संचािनको ब्र्बस्था गन;े 

  उक्त  सबै  प्राप्त कार्य लजम्मेिािीिाई स्थानीर्तहमा कार्यित सबै सिोकाििािाको सहकार्य िा समन्त्िर्मा 

कार्य सम्पादन गरिने ब्र्िस्था लमिाउने;  

 िडास्तिबाट गरिने  कृलि कार्यको लजम्मेिािीको सूची तर्ाि गिी पारित गनय गिाउन सम्बलन्त्धत गाउँ 

कार्यपालिकामा लसफारिश सलहत पेश गने; 

 कृलि लिकास सलमलतिे िडातहमा संचािन गरिने कृर्ाकिाप ि लजम्मेिािीिाई स्थानीर् तहमा  कार्य 

संचािन गरिने  लनर्माििी तर्ाि गदाय गाउँ कार्यपालिका/ नगि कार्यपालिकाबाट स्पष्ट परिभालित गरिन े

कार्यमा सहर्ोग गन;े ि 

  िडामा सुम्पेको कार्य लजम्मेिािी लनिायह गनय गिाउन लतनको क्षमता लिकासका साथै प्रलिलधक सहर्ोग जुटाई  

सहलजकिण गने कार्यक्रम र्ोजनाबद्ध ढंगबाट प्रस्तुत गन े।  

१६. गाउँपालिका क्षते्रमा कार्यक्रम सचंािन ि ब्र्िस्थापन कार्य:  

 कृलि प्रणािीको संभाव्यता अनसुाि प्रमुख उत्पादन हने कृलि प्रणािीको पलहचान गिी गाउँपालिकाका िलस्त 

अथिा पकेटमा सोही बालि िा खेलतिाई प्रोत्साहन गनय उन्नत ज्ञान, सीप, नर्ाँ प्रलिलध, उन्नत लबउ लबजन,   

मि (जैलिक ि िसार्लनक ), ससंचाइ सुलिधा, संस्थागत कजाय, कृलि औजािको प्रर्ोगिाई  प्रिधयन गनय गिाउन 

सिकािी, गैिसिकािी ि लनजी क्षेत्रबाट समेत प्रालिलधक सहर्ोग परिचािन गने;  

 कृलि सम्बन्त्धी तथर्ांक ि सूचना प्रणािीको स्थापना, अद्धर्ािलधक तथा लिकास तथा संिक्षण गनिे 

गाउँपालिकाको िस्तुगत लिबिणमा समाबेश गने; 

 कृलि लिकास कार्यक्रमिाई  एकद्वािप्रणािी अििम्बन गिी संचािन  गनय गिाउन ि सिोकाििािा सबैसंग 

समन्त्िर् गिी कार्यक्रम संचािन ि व्यिस्थापन गनयका साथ ैस्थानीर्  गाउँपालिकामा कृलि लिकास समन्त्िर् 

सलमलत र्स कार्ियलधको दफा ३ बमोलजम गठन गरि त्र्स सलमलतको काम, कतयव्य ि जम्मेिािी स्पष्ट पान े

व्यिस्था गने;  

 सहभालगतात्मक र्ोजना तजुयमा प्रकृर्ाको संस्थागत सुदकृढकिण, कृलि लिकास कार्यक्रमको अन्त्र् लबिर् 

क्षेत्रअन्त्तगयत संचािन हन ेर्ोजना कार्यक्रम संग अन्त्तिसम्बन्त्ध स्थापनाबाट परिपूिकता कार्म गिी  एकककृत 

र्ोजना प्रकृर्ा अििम्बन गनय सिोकाििािा बीच पािस्परिक साझेदािीको लिकास गरिने िणनीलत अििम्बन 

गन;े  

 कृलि कार्यक्रमिाई आिस्र्कता ि प्राथलमकता अनुसाि िडा ि िलस्त तहमा लनक्षेलपत िा प्रत्र्ार्ोलजत  

गनुयकासाथै स्थानीर् तहमा संघीर् िा प्रदेशस्तिका कार्यक्रमहरुसंग पलन समन्त्िर् गिी संचािन गने;  

 कृलि क्षेत्रमा देलखएको  र्ुिा जनशलक्तको कमीिाई  सम्बोधन गनय  लबलभन्न उत्प्रेिणात्मक कार्यक्रम संचािन 

गिी कृलि पेशामा आकर्ियत गरिने कार्यक्रम संचािन गने;   

 स्थानीर् तहमा  खेलतकोिालग उर्रु्क्त जग्गािाई बाझो िाख्ने कार्यिाई दरुुत्सालहत गनय उपर्ुक्त जग्गाकि 

प्रणािी िाग ुगिी जग्गाको प्रर्ोगिाई बढािा कदने;  
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 जग्गा लिलहन  तथा अलतकम खेलत र्ोग्र् जग्गा भएका ककसान िाई िामो अिलधकोिालग जग्गाको पट्टा 

(lease) उपिब्ध गिाउन गाउँपालिकािे आफ्नो परििेश अनुसाि अनुसूची २ बमोलजम  जग्गा लिकास 

सम्बन्त्धी नीलत ि कानून बनाउनका साथ ै बाझो जलमन िा प्रर्ोग नभई खािी िहकेो जग्गाको प्रर्ोगिाई 

बढािा कदन प्रोत्सालहत गने;  

 कृलि अनुसन्त्धान, लशक्षा ि प्रसाििाई कृिक, उद्दमी ि व्यिसार्ीहरुको समस्र्ा ि मागको आधािमा कक्रर्ान्त्िन 

हने प्रणािीको लिकास गन;े 

 संघीर् ि प्रादेलशक अनुसन्त्धान फामय िा केन्त्र तथा अन्त्र् लबस्िसनीर् िोतबाट प्राप्त ज्ञान, सीप ि प्रलिलधिाई 

कृिक सम्म पुिर्ाउन स्थानीर् िोत व्यलक्त, अगुिा कृिक, एग्रोभेट, कृलि शैलक्षक ि गिै सिकािी संस्था 

िगार्तका जनशलक्तिाई समेत परिचािनको व्यिस्था गन;े  

 िैथाने बािीको, जात, नस्ि ि बौलद्धक सम्पलतको पलहचान, अलभिेखांकन, अ्र्र्न ि अनुसन्त्धान गिी लतनको 

अनुसन्त्धान, संिक्षण, लिकास ि प्रबधयन सम्बलन्त्ध कार्यक्रम संचािन गने;  

 स्थानीर्स्तिमा भएका कृलि अनुसन्त्धान, शैलक्षक संस्था ि  प्रसाि लनकार् बीच कार्यगत सम्बन्त्ध स्थालपत गरि 

कृलि लबकासका लबलभन्न कार्यक्रमहरु कार्ायन्त्िन गन;े ि 

 स्थानीर्तहिे सम्बद्ध पकेट अनुसािको कार्यक्रम संचािन गनय गिाउन लिशेि पहि गने नीलत लिने ि 

त्र्सकािालग स्थानीर् भािामा समेत सामाग्रीको लिकास ि प्रिद्धयनको व्यिस्था गन े। 

१७.  अन्त्तिसम्बन्त्ध ि समन्त्िर् 

स्थानीर् गाउँपालिकामा कृलि कार्यिाई संचािन ि व्यिस्थापन गदाय पािस्परिक  सहर्ोग, समन्त्िर् ि सम्बन्त्धिाई 

एकककृतरुपमा संचािन गने गिाउने  ि  र्सिी कार्य गदाय सम्बद्ध कार्ायिर्, संस्था िा व्यलक्त,  गाउँपालिका प्रलत 

जबािदेही ि उत्तिदार्ी भई देहार् बमोलजमको कार्य गनय गिाउने ब्र्िस्था गने:  

 स्थानीर् कृिक परििाि, समूह ि संस्था संग लतनको आिस्र्कता पलहचान, प्राथलमकता लनधायिण ि िोत साधनमा 

साझेदािीका साथै सहभालगतामा कार्यक्रम संचािन गन ेगिाउन;े 

 स्थानीर् कृिक परििाि लिशिे गिेि लिपन्न ि लसमान्त्तकृत परििाििाई केन्त्रमा िालख उक्त कार्य गनय गिाउन 

िडास्तिका साथ ैिलस्त/टोिस्तिमा कार्यित गिैसिकािी संस्थाको सहर्ोग ि समन्त्िर्मा उक्त कार्य गन ेगिाउने; 

 गाउँपालिकामा कृलि क्षेत्र संग प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्ष सिोकाि िाख्ने शाखा, महाशाखाका साथै लबिर्गत सलमलत ि 

उपसलमलत संग अन्त्तिसम्बलन्त्धत लििर्मा औपचारिक तथा अनौपचारिक सम्बन्त्ध स्थापना गन ेगिाउनेि एक अकायका 

कार्यक्रममा परिपूिकता कार्म गनय गिाउन सदैि सकृर् भूलमका लनिायह गन;े  

 स्थानीर्तहमा कार्यित कृलि सेिा प्रदार्कको सूलच तर्ाि गरि लनर्लमतरुपमा अद्ध्र्ािलधक गिाई िाख्ने, र्सिी सूची 

तर्ाि गदाय ती संस्थािे स्थानीर् तहको के कस्ता प्रकृलतका कृर्ाकिाप िा कार्यक्रम बलस्त/टोिमा परििािमा केलन्त्रत 

गिेका छन त्र्सको लिबिण तर्ाि गने ि दोहोिो नपने गिी कार्यक्रम समन्त्िलर्त रुपमा संचािन गने व्यिस्था 

लमिाउने; 

 संस्थामा कार्यित प्रालिलधक जनशलक्तको अलधकतम उपर्ोग गन ेउपार् पलहचान गन ेि सिोकाििािासंग छिफि 

गिी आपसी समन्त्िर्मा लबशेिताका आधािमा प्रालिलधक जनशलक्तको परिचािनको िणनीलत तर् गन;े 

 िडा िा िलस्त/टोिमा स्थानीर् तह िा बाह्य िोत साधनबाट कृलि कार्यक्रम संचािन गनुय पने भए ती संस्था संग 

औपचारिक सम्झौता गिी  कार्यक्रम संचािन ि व्यिस्थापन गन;े  
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 स्थानीर् गाउँ कार्यपालिका तथा सभाका प्रशासलनक तथा लनिायलचत पदालधकािी संग पलन औपचारिक ि 

अनौपचारिक सम्बन्त्ध स्थालपत गनय गिाउन समस्त कृलि क्षेत्रको कार्यक्रम बािे अलभमुलखकिणका कार्यक्रम संचािन 

गन ेि समर्-समर्मा अद्ध्र्ािलधक गने गिाउन ेव्यिस्था लमिाउने; 

 अलभमुखीकिण कार्यक्रम संचािनका िालग कृलि क्षेत्रका संभाव्यता ि लतनको उलचत उपर्ोगको स्पष्ट मागय लचत्र प्रस्ततु 

गन े ि संभाव्य मानि, आर्थयक ि भौलतक िोत साधनको आिस्र्कता िा परिचािन गने िणनीलत बािे 

जनप्रलतलनलधिाई लनिन्त्ति जानकािी गिाइ िाख्न;े 

 संचालित अलभमुलखकिण कार्यक्रमामा खाद्ध्र् सुिक्षाको लस्थलत, बचत हन ेिा न्त्र्ून हने , सम्बलन्त्धत गाउँपालिकाबाट 

बालहि लनकासी र्ोग्र् कृलि पदाथयको बािेमा पलन जानकािीमूिक सूचना समेरटएको ब्रोसि बनाई जानकारि गिाइ 

िाख्नुका साथ ै खाद्धर्ान्न िा अन्त्र्बािी न्त्र्ून हन े िलस्त समेत पलहचान गन े ि उत्पादनका संभाव्य क्षेत्र पलहल्र्ाई 

समुलचत कार्यक्रम संचािनमा ल्र्ाउने; 

 अलभमुखीकिण कार्यक्रमबाट स्थानीर् तहमा कृलि कार्यक्रम संचािनका िालग िोत परिचािन िा आन्त्तरिक िा बाह्य 

िगानी आकर्ियत गिाउन ेिणनीलत लिन;े 

 सम्बलन्त्धत गाउँ कार्यपालिका तथा सिोकाििािा गिैसिकािी संस्था, लनजी क्षेत्रका पदालधकािीिाई कृलि कार्यक्रम 

संचािनमा ि स्थानीर् िगानी बढाउने कार्यमा संिग्न गिाउन लनिन्त्ति सम्पकय , संचाि ि समन्त्िर् गने गिाउन े

ब्र्िस्था गन;े 

 स्थानीर् गाउँपालिकाका सम्बलन्त्धत अलधकृत िा शाखा/महाशाखा प्रमुखिे कृलि कार्यक्रम संचािन गदाय देखा पिेका 

समस्र्ा िा चुनौलतको समाधानमा आिस्र्क सहर्ोग उपिब्ध गिाउन;े 

 कृलि कार्यक्रमिाई स्थानीर् र्ोजना चक्रमा आबद्ध गिाउन र्ोजना तजुयमाका प्रतेक चिण (बजेट पुिायनुमान प्रक्षेपण, 

मागयदशयन तर्ािी, िडास्तिमा गरिन ेकार्य, स्थानीर् र्ोजना तजुयमा सलमलत, अनुदान आकद सम्बन्त्धी) मा नीलतगत 

तथा कार्यगत समन्त्िर् स्थालपत गिी तोककएको समर्मा कार्य गने गिाउने ब्र्िस्था लमिाउने; 

  संचालित कार्यक्रमको  एकि िा संर्ुक्त अनगुमनको ब्र्िस्था लमिाउन सम्बलन्त्धत पालिकास्तिीर् अनगुमन 

सलमलतसंग समन्त्िर् गने ि सूचकको तर्ािी गने ि अनगुमन सलमलतबाट स्िीकृलत कदिाई अनुगमन कार्य गने गिाउने ि 

प्राप्त अनगुमन प्रलतिेदनमा समीक्षा समेत गन ेव्यिस्था लमिाउने; 

 कार्यक्रम संचािन गदाय उप सलमलत िा कार्यदि गठन गनुय पन ेभए आन्त्तरिक कार्यलिधीमा समािेश गिी  स्िीकृलतका 

िालग सलमलतमा पशे गन;े   

 लजल्िा लभत्रका स्थानीर् तहका  अन्त्र् गाउँपालिका िा नगिपालिका िा गाउँपालिका/नगिपालिकाके्षत्रमा  कार्यित 

प्रदेश तथा संघीर् सिकािका कार्ायिर्का साथै गैिसिकािी संस्थाहरुसंगको समन्त्िर्कािी भूलमका लजल्िा सभािे 

खेल्ने हदँा लजल्िा समन्त्िर् सलमलत संग  लनकटतम सम्पकयमा िलह कार्य गनय सम्बलन्त्धत गाउँपालिका माफय त समन्त्िर्को 

ब्र्िस्था लमिाउन;े ि   

  स्थानीर् गाउँपालिकाको कार्यक्रमको अनगुमन ि बार्ियक समीक्षा गदाय लजल्िा समन्त्िर् सलमलत संग अलनिार्यरुपमा 

सम्बलन्त्धत कार्यपालिका माफय त समन्त्िर्को व्यिस्था गने । 

 

प्रदेश सिकािसगंको समन्त्िर्:  

 प्रदेशतहको भूलम ब्र्िस्था, कृलि तथा सहकािी मंत्रािर् िा लिभाग संग लनकटतम सम्पकय  ि समन्त्िर् गदाय सम्बलन्त्धत  

कार्यपालिका िा  लजल्िा समन्त्िर् सलमलत माफय त गने; 



14 
 

 स्थानीर् गाउँपालिकामा संघीर् तथा प्रादेलशक सिकािबाट प्रलतपाकदत नीलत, नमयस िा मापदण्ड िाग ुगनय प्रालिलधक 

सहर्ोगको आिस्र्कता देलखएमा स्थानीर् कृलि शाखा माफयत प्रादेलशक मंत्रािर् िा लबभागमा संग सम्न्त्िर् गिी 

सहर्ोग माग गन;े ि 

 प्रदेश सिकािसंगको कार्यक्रम ि बजेटमा सहकार्य तथा  साझेदािी कार्म गिी कार्य संचािन गनय आिस्र्क समझदािी 

कार्म गनुय पने भएमा त्र्स्तो समझदािी िा सम्झौताको मसौदाको ढाँचा स्िीकृत गिी कृलि शाखािाई 

कार्ायन्त्िर्नको लजम्मेिािी कदने ि त्र्स्तो कार्य संचािन गदाय देलखएका बाधा अडकाउ फुकाउन  लनर्लमत समीक्षा गन े

गिाउने । 

परिच्छेद ५ 

१८.  र्ोजना ि बजटे  तजुयमा प्रकृर्ा (planning cycle) 

 कृलि लबिर्गत क्षेत्रको आिस्र्क तथर्ांक, सूचना संकिन, लबश्लेिण गनय सम्बलन्त्धत गाउँपालिका संग समन्त्िर् गिी 

कार्य गन ेि समष्ट कृलि क्षेत्रको  िस्तुगत लबििण तर्ाि गिी िाख्ने; 

 कृलि क्षेत्रको म्र्कािीन िा दीघयकािीन िणनीलतगत लिकास र्ोजना तजुयमा गिी सम्बलन्त्धत कार्यपालिकाबाट 

स्िीकृत गिाई िाख्ने  ि उक्त र्ोजना लिएका नीलत िणनीलतिाई आिस्र्कतानुसाि सम्बलन्त्धत गाउँपालिकाको 

आिलधक र्ोजनामा समािेश गिी िागु गन ेगिाउने; 

 उक्त स्िीकृत लबिर्गत क्षेत्र ि आिलधक र्ोजनािे लिएका िक्ष ि उदे्दश्र् प्रालप्तकािालग बार्ियक र्ोजना तजुयमाको 

लसिलसिामा बजेट पूिायनुमान ि मागयदशयन मा समािेश गनय सम्बलन्त्धत गाउँपालिका संग समन्त्िर् गन;े ि 

 गाउँपालिकाबाट बजेट पूिायनुमान ि मागयदशयन प्राप्त भए पलछ सलमलतको बैठक बाट िडास्ति ि गाउँपालिकास्तिीर् 

बजेट पूिायनुमानिाई बाँडफाँट गनय कृलि लििर्क सबै सिोकाििािाको िैठक आर्ोजन गने ि शाखागत िा िडागत 

बाँडफाँट गन ेि र्ोजना तजुयमा मा सहभालगता जनाउन कार्यक्रम समेत स्िीकृत गने । 

१९. र्ोजना तजुयमा गदाय प्राथलमकता कदन ुपन ेलििर्हरु: 

लबिर् क्षेत्रगत िा आिलधक र्ोजना तजुयमा गदाय कृलि क्षेत्रको सम्बलन्त्धत स्थान लबशेि को संभाव्यता हिेी देहार्का 

आधािमा प्राथलमकीकिण ि कृलि व्यिसार्ीकिणका मा्र्मबाट प्राथलमकताका लबिर्मा ्र्ान पिुर्ाउने:  

 आर्थयक लिकास तथा गरिबी लनिािणमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पुग्न;े 

  उत्पादनमूिक तथा लछटो प्रलतफि प्राप्त गनय सककने;  

  स्थानीर् जनताको जीिनस्ति, आम्दानी ि िोजगाि बढ्ने; 

  स्थानीर् बालसन्त्दाहरूका प्राथलमकतािाई संबोधन गिी जनसहभालगता जुट्ने; 

 मलहिा  बािबालिका तथा लपछलडएका िगय  क्षेत्र ि समुदार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ पुग्न;े 

  िैलङ्गक समानता ि सामालजक समािेशीकिण अलभिृलद्ध हने;  

  िाताििणीर् संिक्षण तथा सम्िद्धयन, जििार्ू परिितयन अनकूुिनमा सघाउ पुर र्ाउनुका साथै कदगो लिकासको िक्ष 

प्रालप्तिाई प्राथलमकता कदई तजुयमा गनय सघाउ पिुर्ाउने; ि 

 बार्ियक र्ोजना तर्ाि गदाय लबिर् क्षेत्रगत, आिलधक र्ोजनाका िक्ष, उदे्दश्र्, नीलत, िणनीलत ि कार्यक्रम प्राथलमकता 

समेत िाई  ्र्ानमा िाखी बार्ियक र्ोजना, कार्यक्रम बजेट तजुयमा गदाय ्र्ान कदने । 

 र्ोजना तजुयमाका चिण ि प्रकृर्ा  : 
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 गाउँपालिकास्तिीर् बार्ियक र्ोजना तजुयमा गदाय बजेट लनधायिण सलमलतबाट  कृलि क्षेत्रको बजेट पुिायनुमानको 

सीमा ि मागयदशयन तर्ािीमा माग भएको आिस्र्क प्रालिलधक सहर्ोग पुिर्ाउन;े 

 सम्बलन्त्धत गाउँपालिकाबाट आगामी बियको िोतको अनुमान, बजेट सीमा तथा मागयदशयन प्राप्त भए पलछ कृलि 

क्षेत्र संग सम्बद्ध सबै सिोकाििािाहरु( लबिर्गत महाशाखा, शाखा, गिैसिकािी संस्था, लनजी क्षेत्र, सहकािी 

संस्था, लििर् लिज्ञ आकद) को बैठक  बोिाउन;े  

 कृलि क्षेत्र/ उपक्षेत्रगत (पशु स्िास्थ, मत्स्र्पािन, फिफूि खेलत, तिकािी आकद) को गाउँपालिका स्तरिर् ि 

िडास्तिीर् पूिायनुमानको प्राप्त बर्गयकिणिाई िगानीका क्षेत्र तोकी लििर् उप-क्षेत्रगत तथा िडास्तिीर् कृलि 

कार्यक्रमको बजेट पूिायनुमान ि मागयदशयन तर्ाि गने;  

 प्राप्त बजेट पूिायनुमान, मागयदशयन ि अबिम्बन गरिन ेनीलत िणनीलत ि लबिर् ि भौगौलिक क्षेत्रगत िगानीको 

बाँडफाँट गिी सम्बलन्त्धत शाखा, सेिाकेन्त्र, िडा िा इकाईमा मागयदशयन सलहत बजेट पूिायनुमान पठाइन े ि 

सम्बलन्त्धत लजम्मेिाि व्यलक्त समते तोकी र्ोजना तजुयमा प्रकृर्ाको थािनी समेत गन;े 

 सम्बलन्त्धत गाउँपालिका तथा लििर्गत लनकार् (कृलि क्षेत्र) बाट िडामा प्राप्त बजेट पूिायनुमान ि मागय दशयनका 

अधीनमा िही कार्यक्रम ि बजेट तजुयमा गनय िडास्तिमा िहकेा सिकािी, गिैसिकािी, सहकािी संस्था तथा लनजी 

क्षेत्रका सिोकाििािा सबैको बैठक आर्ोजना गिी प्राप्त बजेट पूिायनुमान ि मागयदशयनको जानकारि गिाइने ि 

िडास्तिमा तथर्ाङ्क, सूचना तथा बस्तगुत लबबिणको आधािमा लस्थलत ि संभाव्यताको लिश्लेिण गिी 

िडास्तरिर् िगानीको प्राथलमकता लनधायिण गन;े 

  लबिर्गत लनकार् ि गिैसिकािी संस्थाको कार्यक्रम बीचमा पलन परिपूिकता कार्म गिी एकककृत र्ोजना 

तजुयमा गनय गिाउन;े 

 सबै सिोकाििािािाई करिब एक मलहनाको समर् कदई िलस्तस्तिमा तजुयमा को तालिका  समते तर् गने; 

 र्सिी तर् गरिएको समर्तालिका सबै िलस्त िा कृिक समूहिाई समेत जानकािी गिाई िलस्त िा समूहस्तिमा 

र्ोजना तजुयमाको थािनी लनर्दयष्ट समर्मा गन े ि  र्सै बीचमा र्कद प्रदेशतहबाट थप कृलि लबिर्क बजेट 

पूिायनुमान िा  संशोलधत अनुमान गाउँपालिकाबाट प्राप्त भएमा सो समते समािेश गिी र्ोजना तजुयमा प्रकृर्ामा 

समािेश गिाउन;े 

क) िलस्त/टोिस्तिमा देहार्को प्रकृर्ा अबिम्बन गिी र्ोजना तजुयमा गरिन:े 

 िलस्तस्तिमा िहकेा  कृिक समूह, सलमलत तथा संस्था संग अन्त्तिकृर्ा गिी लतनका माग ि 

प्राथलमकताहरुिाई सम्बोधन गनय ि लतनिे गनय सके्न  िागत सहभालगतािाई समेत संकिन गिी उनीहरुकै 

सहभालगतामा तोककएका मापदण्डका आधािमा प्राथलमकता लनधायिण गने; 

 र्सरि सबै िलस्त/टोिस्तिबाट माग ि प्राथलमकता संकिन भए पिात सम्बलन्त्धत िडा सलचििे लबिर्गत ि 

अन्त्र् सिोकाििािा हरुसंग छिफि गिी लबिर् क्षेत्रगत रुपमा कार्यक्रम ि बजेट छुट्याउने ि बजेट 

पूिायनुमानको िकम संग मिेखाने गरि एकककृत गिी िडा अ्र्क्ष समक्ष घटबढको लिबिण पशे गने; ि  

  र्कद कुनै र्ोजना िा कार्यक्रम अत्र्न्त्त जरुरि छ ि बजेट पूिायनुमान लभत्र िहन नसकेमा गाउँस्तिीर् र्ोजना 

मा समािेश गन ेगिी सुची समते प्रस्तुत गने । 

ख) िडासलमलतिे सबै सिोकाििािा को बैठक बोिाई र्सिी िलस्त/टोिस्तिबाट संकलित भएको सूचीमा लबिर्गत 

प्राथलमकता लनधायिण अनुसाि रुजु गरि िडा सलमलतबाट पारित गने ि  र्सिी पारित गदाय िडास्तिीर् तथा  

गाउँपालिकास्तिीर् र्ोजनामा बर्गयकिण गिी लसफारिश सलहत सम्बलन्त्धत कार्यपालिकामा पेश गने । 

ग) र्कद कुनै र्ोजना दइु िा दईु भन्त्दा िकढ िडामा  संचािन गरिनु पने िहछे भने ती िडाबीचको समन्त्िर् बैठक 

िाखी अन्त्तििडालस्तर् र्ोजनाको प्राथलमकता समेत सम्बलन्त्धत कार्यपालिकामा लसफारिश सलहत पेश गने ।  

घ) गाउँ कार्यपालिकाका सलचििे िडािाट प्राप्त सबै सुचीिाई  तथा गाउँपालिका िा नगिपालिकास्तिीर् लबिर्गत 

शाखा, महाशाखाबाट प्राप्त सूचीिाई समेत एकककृत गने ि र्सरि एकककृत गरिएको सुचीिाइ  लबिर् क्षेत्रगत  

प्राथलमकताक्रम अनुसाि   सुची तर्ाि गनुयका साथै उक्त सुचीिाई िडास्तिीर् ि पालिकास्तिीर्मा बर्गयकिण 

गिी सम्बलन्त्धत बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतमा पेश गनय अ्र्क्ष िा प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गरिने ि उक्त 

र्ोजना तजुयमा सलमलतमा पठाउने । 
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ङ) बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतिे र्सिी प्राप्त र्ोजना ि कार्यक्रमिाई सम्बलन्त्धत लबिर् क्षेत्रगतगत सलमलत मा 

छिफिका िालग पठाउने । 

च)  कृलि सम्बन्त्धी लबिर्गत सलमलति े र्सिी  िडा, लििर्गत शाखा तथा कृलि सम्बलन्त्ध गिै सिकािी संस्था, 

लनजीक्षेत्र ि सहकािी संस्थाबाट प्राप्त सुचीिाई एकककृत गिी आफुिाई प्राप्त बजेट पूिायनमुान ि मागयदशयन 

अनुसाि भए नभएको हनेुयका साथै प्रदशे ि संघीर् र्ोजना तथा कार्यक्रम संग परिपिूकता कार्म समेत गिाउने ।  

छ) कृलि संग सम्बलन्त्धत  अन्त्र् लबिर्गत लनकार् संग समेत पािस्परिकता हन ेगिी  कृलि सम्बलन्त्ध बार्ियक तथा 

बहबर्ियर् कार्यक्रम ि बजेट प्राथलमकता क्रम लनधायिण गिी गाउँ कार्यपालिकास्तिीर् बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा 

सलमलतमा िार् लसफारिश सलहत  पठाउने । 

ज) सम्बलन्त्धत गाउँपालिकाका िालग बजेट िक्तव्यमा पारिन ु पन े कृलि सम्बन्त्धी नीलत समािेश गिी कृलिमा हन े

समलष्ट िगानी ि उपिब्धीको प्रक्षेपण सलहतको नीलत तर्ाि गिी सम्बलन्त्धत सभामा पेश गरिने बजेट बक्तव्यको 

मसौदा समेत तर्ाि गिी र्ोजना तजुयमा सलमलतमा प्रस्ततु गन े। 

झ) र्ोजना तजुयमा सलमलतिे  कृलि सलमलत बाट प्राप्त गिेको एकककृत कार्यक्रम, बजेट ि नीलत सम्बलन्त्धत गाउँ 

पालिकामा पठाउन अगाडी लनम्न कार्य गन:े 

 सम्बलन्त्धत क्षेत्रमा संचािन हन ेर्ोजना ि कार्यक्रममा दोहोिोपन आउन न कदन ेगिी आपसी तादाम्र्ता ि 

परिपूिकता कार्म गने व्यिस्था लमिाउने;  

 बजेट तथा कार्यक्रमको लबिर्क्षेत्रगत सम्बलन्त्धत सलमलतमा पुन: छिफि गिाउनु पन े भए गिाई अलन्त्तम 

प्रस्ताि तर्ाि गिी सम्बलन्त्धत कार्यपालिकामा पेश गनय आदेश कदन;े 

 आिलधक र्ोजना तर्ाि भएको िहछे भने उक्त आिलधक र्ोजनाको दिूदलृष्ट, िक्ष, उदे्दश्र्, नीलत ि 

कार्यक्रमका प्राथलमकता अनुकूि भए नभएको हिेी उक्त आबलधक र्ोजना संग तािमिे हने गिी प्रस्तुत गने; 

 संघीर् सिकािमा नेपाि सिकािि े बजेट प्रस्ततु गन ेसमर् जेष्ट १५ गते तोककएको हनािे बजेट बक्तव्यको 

संघीर् नीलत समेत स्थानीर् तहमा असि पने भए सो लििर् समेत स्थानीर् तहको नीलत ि कार्यक्रम समाबेश 

गन;े  

 त्र्स्तै प्रदेश सिकाििे जेष्ट मसान्त्त लभत्र बजेट ि कार्यक्रम प्रस्तुत गने हदँा स्थानीर् तहिाई असि पने भए 

सो लििर् समेत स्थानीर् तहको नीलत ि कार्यक्रम समाबेश गन;े 

 आगामी आर्थयक बियको नीलत तथा कार्यक्रमको अलन्त्तम प्रस्ताि तर्ाि गने; 

 र्कद िह बर्ियर् र्ोजना िहछे भने त्र्सको िगानीको प्रक्षेपण ि उपिलब्ध िक्ष समेत लनधायिण गिी प्रस्ततु 

गन;े 

 बजेट सीमा लभत्र िही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथलमकीकिण गन ेि घाटा बजेट प्रस्तुत गनय बन्त्देज िहकेो 

हदँा कुनै हाितमा पलन घाटा बजेट ि कार्यक्रमा लसफारिश नगने; 

 सम्बलन्त्धत नगि सभामा प्राप्त बजेट तथा कार्यक्रममा छिफि  गिी अिाढ २५ गत ेलभत्र कार्यपलिका संग 

केलह थप बुझ्न ु पन े भएमा सम्बलन्त्धत कार्यपालिकामा लनदेशन सलहत प्रस्ताि सम्बलन्त्धत कार्यपालिकामा 

कफताय पठाउने व्यिस्था  गन;े 

 सम्बलन्त्धत कार्यपालिकािे र्सिी प्राप्त कफताय हन आएको बजेट तथा कार्यक्रममा केलह हिेफेि गनय उलचत 

देलखएमा िा नदेलखएमा पुष्टट्याँई सलहत  पुन: सम्बलन्त्धत सभामा िार् सलहत पशे गने; 

 सम्बलन्त्धत सभािे अिाढ मसान्त्त लभत्र बजेट ि कार्यक्रम पारित गरि सकु्न पने; 

 बजेट ि कार्यक्रम साियजलनकककिण: सभाबाट स्िीकृत भए पलछ लबलभन्न संचाि मा्र्मबाट सियसाधािणको 

जानकािीकािालग बजेट,  कार्यक्रम ि लिइएका नीलत सम्बलन्त्धत कार्यपालिकाि ेप्रकालशत गनुय पन ेछ ि आ-

आफ्नो िेिसाइटमा समेत िाख्ने बेबस्था व्यिस्था गने । 

 

२०. र्ोजना/कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्न: 
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क) सबै सिोकाििािािे कार्यक्रम ि बजेट को कार्ायन्त्िर्न ि लजम्मेिािी तालिका  तर्ाि गने: 

 कार्यक्रम स्िीकृत भए पलछ सिोकाििािा सबै लििर्गत लनकार्िे आ-आफ्नो  महाशाखा, शाखागत ि 

िडागत रुपमा  र्ोजना, कार्यक्रमिाई कृर्ाकिापमा लबभक्त गिी लनलित कार्यतालिकामा िाख्ने ि र्सरि 

कार्यतालिका तर्ाि गदाय लजम्मिेािी तालिका समेत तर्ाि गन;े ि 

  र्सिी तर्ाि गदाय कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्न को तरिका म्र् ेलिइने लनम्न लिकल्प जस्तै उपभोक्ता सलमलत, ठेक्का 

पट्टा, गैिसिकािी संस्था, सहकािी िा सेिा किाि, अमानत म्र्े उपर्कु्त  लिकल्पको समते साियजलनक 

खरिद ऐनको परिलध लभत्र िही छनौट गिी  प्रस्तुत समेत गन े।  

ख) लििर्गत सलमलतमा कार्ायन्त्िर्न तालिका पेश गन े। 

 र्सरि महाशाखा, शाखागत िा िडागत कार्यक्रम ि बजेट तर्ाि भए पलछ कृलि लििर्गत सलमलतमा  

सम्बद्ध सबै सिोकाििािा गिै सिकािी संस्था, सहकािी संस्था ि लनलजक्षेत्रबाट समेत कार्ायन्त्िर्न तालिका 

प्रस्तुत गिाउने;  

  र्समा आपसी समन्त्िर् ि परिपूिकता कार्म गनय अन्त्र् सम्बलन्त्धत  लबिर्गत क्षेत्रका सिोकाििािा 

सबैिाई पलन आमन्त्त्रण गनुय पन ेदेलखएमा सो समेत गने; 

 उक्त कार्ायन्त्िर्न तालिकामा के, कलत, कहाँ, कसिी, कस्ि,े कसबाट, कस्कािालग, िाग्ने िागत, उपिलब्ध 

परिमाण ि लजम्मेिाि व्यलक्त ि लनकार् स्पष्ट देखाउनु पने गिी तालिका प्रस्ततु गनय िगाउने; ि 

 कृलि सलमलतिे पारित गिे पलछ सम्बद्ध अन्त्र् लबिर्क्षेत्रगत सलमलतिे अन्त्तिक्षेत्रगत परिपूिकता हिेी पारित 

गन े ि सम्बलन्त्धत पालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम सलमलतमा पठाउने। बजेट तथा कार्यक्रम सलमलति े 

मागयदशयन अनुसाि भए नभएको हिेी सम्बलन्त्धतकार्यपालिकामा पेश गने । 

 

२१. र्ोजना कार्ायन्त्िर्नका िालग बजटे प्रिाह प्रकृर्ा 

 सम्बलन्त्धत प्रमुख ि ेप्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिाई कार्यक्रम ि बजेटको अलख्तर्ािी िािण ७ गते लभत्र कदन ुपन े

व्यिस्था गने; 

 प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृति े  आफूिाई प्राप्त भएको लमलति े  १५कदन लभत्र तर्ाि भएको कार्ायन्त्िर्न 

कार्यतालिका ि बजेट ि कार्यक्रमको अलख्तर्ािी कार्ायन्त्िर्न मागयदशयन सलहत सम्बलन्त्धत महाशाखा, शाखा तथा 

िडा सलमलतमा पठाउने व्यिस्था गन;े  

 कार्ायन्त्िर्न मागय दशयनमा भौलतक तथा लित्तीर् प्रगलत प्रलतिेदनको ढाँचा समेत िालख प्रलतिेदन पठाउन े िा 

कार्ायन्त्िर्नको तरिका, समर्मा कार्य सम्पादनमा उत्कृष्टता हालसि गिेमा परुुस्काि ि नगिेमा दण्डको 

व्यिस्थािाई कार्य सम्पादनको अलभन्न अगंकोरुपमा िाख्ने ब्र्िस्था लमिाउन;े 

 सम्बलन्त्धत गाउँपालिकाबाट अलख्तर्ािी ि मागयदशयन प्राप्त भए पलछ  कृलि संग सम्बलन्त्धत कार्ायन्त्िर्न गन े 

लजम्मिेाि लनकार्मा कार्ायन्त्िर्न तालिका सलहत कार्यक्रम ि बजेट खचय गन ेलजम्मेिाि लनकार् तोकी पठाउन ेि  

र्कद स्थानीर् तहको प्राथलमकता प्राप्त र्ोजना िा कार्यक्रम भए सो समेत खुिाउन;े  

 कृलि सलमलति े िा शाखा प्रमुखि े आफ्ना लबिर्क्षेत्र अन्त्तगयतका प्राथलमकता प्राप्त र्ोजनाको सूची समेत 

सम्बन्त्धीत लजम्मेिाि लनकार् ि व्यलक्तिाई उपिब्ध गिाउन ुपने व्यिस्था गन;े  

  सम्बलन्त्धत कार्यपालिकाका प्रमुखिे प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत संग ि प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृति ेसम्बलन्त्धत 

महाशाखा िा शाखा प्रमुख िा िडा सलमलत संग कार्य सम्पादन सूचक सलहतको कार्य सम्पादन किाि गने;  

 र्कद कृलिक्षेत्रको लबिर्मा कार्य सम्पादन किाि भएको भए तत-तत लजम्मेिाि ब्र्लक्तसंग सलचि िा सम्बलन्त्धत 

महाशाखा िा शाखा प्रमुख ि ेकार्यसम्पादन किाि समेत गनुय पने; ि  
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 सम्बलन्त्धत कार्यपालिकामा स्ितन्त्त्र  कार्यसम्पादन मुल्ल्र्ांकन सलमलत समेत गठन गिी सम्बलन्त्धत महाशाखा िा 

शाखाको कार्य सम्पादन मुल्ल्र्ांकन ६-६ मलहनामा गन ेब्र्िस्था लमिाउने । 

 

२२. कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्न प्रलतिदेन: 

 अलख्तर्ारि प्राप्त प्रतेक लनकार्िे मालसक रुपमा लित्तीर् ि प्राथलमकता प्राप्त कार्यक्रमको दइु-दइु मलहनामा ि अन्त्र् 

सबै कार्यक्रमको चौमालसक रुपमा भौलतक प्रगलत प्रलतिेदन तोककएको ढाँचामा  सम्बलन्त्धत कार्यपालिकामा 

पठाउने; 

  र्सिी पठाएको प्रलतिेदन सम्बलन्त्धत लबिर्गत सलमलतको सलचििाई समेत उपिब्ध गिाउन े

 प्राथलमकता प्राप्त र्ोजनाको  २-२ मलहनामा प्रमुखिे कार्यपालिकामा समीक्षा गिी िाधा अडकाउ भए फुकाउन े 

ि समर्मा प्रगलत हाँलसि गने िणनीलत समेत तर् गने;  

 चौमालसक समीक्षा: लबिर्गत सलमलत ि लबिर् क्षेत्रगत सलमलत(कृलि)मा समेत प्रगलत प्रलतिेदनमा 

कार्यपालिकामा समीक्षा हनु भन्त्दा अगालड न ैसमीक्षा गरि लबिर् क्षेत्रगत सलमलतका संर्ोजकि ेएकमुष्ट प्रगलतको 

समीक्षात्मक प्रलतिेदन प्रस्तुत गने ि देखापिेका प्रमुख मुद्दा िा समस्र्ा प्रस्तुत गिी समधानको उपार् समेतको 

िणनीलत िैठकबाट तर् गन;े 

 चौमालसक प्रगलत प्रलतिेदन लजल्िा समन्त्िर् सलमलत, प्रदेश िा संघीर् सिकािको सम्बलन्त्धत मंत्रािर्मा एकककृत 

गिी मलहना भुक्तान भएको १५ कदन लभत्र प्रस्तुत गने; 

 बार्ियक प्रलतिेदन पठाउने: सम्बलन्त्धत कार्यपालिकािे बार्ियक प्रलतिेदन तोककएको ढाँचामा आर्थयक बिय भुक्तान 

भएको एक मलहना लभत्र सम्बलन्त्धत लजल्िा समन्त्िर् सलमलत, प्रदेश तथा संघीर् मंत्रािर्मा पठाउनु पने; ि  

 प्रगलत लस्थलतको आधािमा कमयचािीको कार्यसम्पादन मुल्ल्र्ांकन गन ेप्रणािी स्थालपत गने र्सकािालग प्रतेक 

कमयचािीको कार्य लजम्मेिािी लिबिण प्राप्त गिी तदनुसाि कमयचािीको कार्यसम्पादन मुल्ल्र्ांकन गने । 

२३. अनगुमन, मलु्र्ाकंन, समीक्षा ि प्रलतिदेन: 

क) अनगुमन: 

 र्ोजना िा कार्यक्रमको एकि िा संर्ुक्त अनुगमनको ब्र्िस्थाकािालग अनुगमन कार्यको कार्यतालिका 

गाउँपालिकाको अनगुमन सलमलतबाट स्िीकृत गिाई िाख्ने ि बजेट समेत छुट्ट्याउने;  

 कृलि सलमलतिे आिस्र्कतानुसाि को टोिी गठन गिी लनर्लमत अनुगमनको ब्र्िस्था लमिाउन ेछ 

 अनुगमनका क्रममा नीलत, र्ोजना, कार्यक्रम तथा आर्ोजनाहरुमा लनम्न कुिाको लिश्लेिण गन े

o िोतसाधनको प्रालप्त ि प्रर्ोग स्िीकृत बजेट ि समर्तालिका अनुसाि भए नभएको? 

o अपेलक्षत प्रलतफि समर्मै ि िागत प्रभािकािी रुपमा हालसि भए नभएको? 

o कार्ायन्त्िर्न क्षमता के कस्तो छ? 

o के कस्ता समस्र्ा ि बाधा व्यिधान देलखएका छन ि लतनको समाधानका लनलम्त के कस्ता उपार् अििम्बन 

गनुय पछय?  

 सूचना प्रलिलधको उपर्ोगबाट अनुगमन सूचना प्रणािी बतयमानमा स्थालपत गदाय उपर्ुक्त हने हनािे अनगुमनका 

िालग उपर्कु्त प्रणािी लिकास गन;े  

 गाउँपालिकामा अनुगमन ि सुपरििेक्षणकािलग उपा्र्क्षको संर्ोजकत्िमा गरठत संस्थागत संर्न्त्त्रको व्यिस्था  

भएकोिे उक्त संर्न्त्त्र संग सलमलति ेसमन्त्िर् गिी अनगुमनको ब्र्िस्था गने; 

 स्थानीर् कृलि लिकास सलमलतिे पलन आफु अन्त्तगयत संचालित कार्यक्रमहरुको समर्मै अनुगमन गनय कृलि लिकास 

सलमलतको संर्ोजक िा अन्त्र् सदस्र्को संर्ोजकत्िमा सम्बद्ध  शाखाका प्रमुख िा लनजको प्रलतलनलध, गैिसिकािी 
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संस्थाको प्रलतलनधी, कृिक समहूको प्रलतलनलध, सहकािी संस्थाको प्रलतलनलध िहकेो अनगुमन उप सलमलत गठन 

गन ेि त्र्स्को सलचि कृलि शाखा िा महाशाखाका प्रमुखिे तोकेको अलधकृत कमयचािी हने ब्र्िस्था लमिाउने;  

 उक्त उपसलमलतिे आफ्नो कार्यलिलध आफै बनाउन ेछ ि संर्ुक्त िा एकि अनुगमनको ब्र्िस्था समेत गन ेछ र्स 

उप सलमलति ेउपिलब्ध (output) ि परिणाम (outcome) को मापन सूचक तर्ाि गिी स्िीकृत गिाई िाख्न ेछ । 

त्र्स्तै कृलि सम्बद्ध अन्त्र् सिोकाििािा गैि सिकािी संस्था, लनजी ि सहकािी क्षेत्र एिं लिकास साझेदाि का 

बीचमा पलन अनुगमन प्रणािीका सूचक लनधायिण गिी कृलि सलमलतको अनुगमन प्रणािीमा समालहत गनय सककन े

सूचक लनधायिण गिी िाग ुगरिने छ। अनािश्र्क सूचनाहरु माग नगन ेि आिस्र्क सूचना नछुटाउने नीलत समेत 

अििम्बन गन;े 

 र्सिी सूचक तर्ाि गदाय स्थानीर् गाउँपालिका िाई कृलि क्षेत्रको के आधािभूत सूचना उपिब्ध गिाउनुका साथ ै

आिलधक र्ोजनामा लनर्दयष्ट गिेका लििर्क्षेत्रगत  सूचक हरुसंग लमिान गनय समन्त्िर् गिी तदनुसािको प्रलतिेदन 

पठाउने व्यिस्था गने; 

  लजल्िा समन्त्िर् सलमलत ि प्रादेलशक सिकािमा पठाइने सूचना बािेमा पलन पूिय जानकािी  तत-तत लनकार्बाट 

माग गने; 

 अनुगमन प्रणािीिाई  लनर्लमत ि व्यिलस्थत बनाउन सबै कार्यक्रम ि भौगौलिक क्षेत्रमा पुग्न संभि न भए  

नमूनाको रुपमा केही िडामा ि समलष्ट व्यिस्थापनको अनगुमन मापनका सूचक तर्ाि गिी तदनुसाि अनगुमन 

गन ेव्यिस्था समेत लमिाउन;े 

 स्थानीर् प्राथलमकता प्राप्त, बहबर्ियर् िा पूलजगत िगानी अत्र्लधक भएका र्ोजना, कार्यक्रमहरुका िालग छुटै्ट 

सूचक तर्ाि गिी लनर्लमत अनगुमन गने प्रणािी स्थालपत गरिने छ ि देखा पिेका समस्र्ा समर्मै समाधान गिी 

र्ोजना कार्यक्रम सुचारु गिाउन ेव्यिस्था लमिाउने; 

 अनुगमन कार्यकािालग िाग्ने अनुमालनत बजेट समेत र्सउप सलमलतिे तर् गिी सलमलतमा पशे गन ेछ 

 सलमलतिे लबिर्गत शाखा िा महाशाखािाई पलन सुपरििेक्षण तथा अनगुमनका िालग बजेटको ब्र्िस्था गिी 

अनुगमन गनय गिाउन आिस्र्क लनदेश कदन;े  

  र्सिी अनगुमन गिाई लबिर्गत कृलि सलमलत ि गाउँपालिका  स्थानीर् तहको सलमलतमा लनर्लमत प्रलतिेदन 

लिने व्यिस्था गन;े ि 

 अनुगमन, मलु्ल्र्ांकन मा  लजल्ल्िा समन्त्िर् सलमलतको समेत भूलमका िहने हदँा  लिकास गरिएका अनगुमन 

सूचक, कार्यतालिका आकदबािे सम्बलन्त्धत कार्यपालिका माफय त लजल्िा समन्त्िर् सलमलतमा समेत पठाउने । 

 

ख) म्र्ािलध मलु्ल्र्ाकंन :  

 स्थानीर् गाउँपालिकामा आिलधक र्ोजना तर्ाि गिी संचािनमा ल्र्ाएको छ भने उक्त र्ोजनाको समलष्ट 

उपिलब्ध ि परिणाम को मापन हने गिी बाह्य लनकार् िा लबशेिज्ञबाट म्र्ािलध मुल्िार्ांकन गने प्रणािी 

अबिम्बन गन;े ि  

 बह बर्ियर् र्ोजना िा प्राथलमकता प्राप्त र्ोजना हरुको पलन म्र्ािलध मुल्ल्र्ांकन गरिने प्रणािी अबिम्बन गन े 

 

ग) अलन्त्तम मलु्ल्र्ाकंन:  

 र्ोजनाका बृहति िक्ष ि उदे्दश्र् हाँलसि भए नभएको, कहाँ, के कस्ता सबि ि कमजोि पक्ष िहन गए लबश्लेिण 

गिी व्यिस्थापनिाई उपर्कु्त नीलत, िणनीलत तर् गनय मदत पिुर्ाउन ब्र्िस्थाकािालग अलन्त्तम मुल्ल्र्ांकन को 

ब्र्िस्था गन;े 
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 स्थानीर् गाउँपालिकि ेतर्ाि गिेको आिलधक र्ोजनाको समलष्ट अलन्त्तम प्रभाि मलु्ल्र्ांकन  गन ेप्रािधान िाख्न;े 

 मूल्र्ांकन प्रणािीमा कृलिक्षेत्रको समेत प्रभाि मलु्ल्र्ांकन गनय गिाउन ब्र्िस्था लमिाउन;े ि 

 आलन्त्तम मलु्ल्र्ांकनका िलग तसे्रो पक्षका लिज्ञ बाट गनुय गिाउने ब्र्िस्था गने । 

 

घ) समीक्षा:  

 स्थानीर् गाउँपालिकामा प्रत्र्के चौमालसक ि बार्ियक रुपमा संचालित सबै र्ोजना, कार्यक्रम, आर्ोजना िा 

कृर्ाकिापहरुको प्रगलत समीक्षा सम्बलन्त्धत कार्यपालिकाि े गने  हनाि े कृलि लिकास सलमलति े पलन सलमलत 

अन्त्तगयतका सबै कार्यक्रमको सलमलतमा समीक्षा गिी समीक्षाको लनचोड सम्बलन्त्धत कार्यपालिकाको समीक्षा 

बैठकमा पेश गन;े 

 र्स्तो समीक्षा िैठकको आर्ोजन गाउँपालिकाको बैठक बस्नु अगाडी लनलित गन;े 

 र्स समीक्षा बैठकमा सिोकािबािा सबै सिकािी, गिैसिकािी, लनजी, सहकािी, लिकास साझेदािहरुको 

सहभालगता सुलनलित गने; 

 समीक्षा मा आँकडा प्रस्तुलत गनुय भन्त्दा पलन  देखा पिेका मुद्दा, समस्र्ाहरुबािे छिफि गने ि समस्र्ा 

समाधानका सहज उपार्को  खोलज गने ि कुन तहबाट उक्त समस्र्ा समाधान हन ेहो सोको समेत लजम्मेिािी 

तोके्न कार्य गने; 

 कृलि लबिर्क पूलजगत खचयमा कमी हनुमा  देखापिेका  समस्र्ाको समेत समर्मै लनदान गरिने गिी समाधान 

खोज्ने; 

 स्थानीर्, प्रादेलशक िा िालिर् प्राथलमकता प्राप्त र्ोजनाको २-२ मलहनामा समीक्षा गरिने प्रणािी अबिम्बन 

गन;े  

 लिकास साझेदािहरुको सहर्ोगमा संचालित र्ोजना को समीक्षा समेत गने; ि 

 समीक्षा बैठकमा प्राप्त गुनासाहरुिाई  समते सम्बोधन गने । 
 

ङ) प्रलतिदेन: 

 गाउँपालिकाि े पारित गिेको आर्थयक कार्यलिधी अनुसािको ढाँचामा  आर्थयक प्रलतबेदन हरु मालसक रुपमा 

अलख्तर्ाि प्राप्त शाखा प्रमुखि ेतोककएको कार्ायिर् िा लनकार्मा पठाउने; 

 भौलतक प्रगलत प्रलतिेदन साधािणतर्ा चौमालसक भुक्तान भएको ७ कदन लभत्र अलख्तर्ाि प्राप्त  महाशाखा िा 

शाखा प्रमुखिे सम्बलन्त्धत गाउँपालिकामा पठाउने ब्र्िस्था लमिाउने; 

 र्सकािालग कृलिसंग सम्बद्ध सबै सिोकाििािा बाट समर् मै प्रलतिेदन संकिन गिी लनलित फिम्र्ाटमा िालख 

एकककृत गिी सम्बलन्त्धत गाउँपालिकाको कार्ायिर्मा पठाउनु पने भएकोिे कृलि संग सम्बद्ध लनकार् हरुिे पलन 

आ-आफ्नो लनकार्को भौलतक प्रलतिेदन सलमलतका सलचि िा शाखा प्रमुख समक्ष पठाउन;े ि 

 चौमालसक प्रलतिेदनमा भौलतक प्रगलतका साथ ै आर् व्यर्को समग्र लस्थलत प्रस्ततु गरिन ेव्यिस्था    गन े। 

परिच्छेद ६. 

२४. िकम प्रिाह प्रकृर्ा ि कोि व्यिस्थापन (बजटे लनकासा, आम्दानीका प्रमखु िोत, कोि व्यिस्थापन ि सचंािन) 

 १)  खचय गन ेअलख्तर्ािी ि कार्यलिधी: 
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क) संघ ि प्रदशे सिकािबाट स्थानीर् गाउँकार्यपालिका मा सशतय, लबशेि िा सम्पूिक अनदुानको रुपमा कृलि क्षेत्रको बजेट 

प्राप्त िा लनकासा हनेछ ि  सम्बलन्त्धत गाउँकार्यपालिकािे पलन आफ्नो आर् िा समालनकिण अनुदानबाट िकम थप गिी 

पठाउन सके्न छ; 

ख) बैदेलशक िोतको अनदुान, ऋण िा प्रालिलधक सहार्ता अन्त्तगयतको िकम समे सशतय रुपमा स्थानीर् पालिकाि े

लनकासा पठाउने छ;  

ग) र्सरि कृलि क्षेत्रकािालग प्राप्त भएको िकम सम्बलन्त्धत सभाबाट बजेट स्िीकृत भएको सात कदन लभत्र गाउँपालिकाको 

प्रमुखिे सम्बलन्त्धत प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिाई बजेट खचय गने अलख्तर्ािी प्रदान गन ेछन; 

ख) प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिे अलख्तर्ािी प्राप्त भएको १५ कदन लभत्र सम्बलन्त्धत महाशाखा िा शाखा प्रमुख ि िडा 

सलचििाई कार्यक्रम ि बजेट सलहत प्रचलित कानून बमोलजम खचय गने गिी अलख्तर्ािी कदइने ब्र्िस्था िहकेोि े कृलि 

महाशाखा िा शाखािे पलन गाउँकार्यपालिकाका प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिे मागेको लिबिण उपल्ब्ध गिाई समर्म ै

बजेट लनकासा गिाउने; 

ग)  कृलि शाखा, महाशाखािे आफुिाई प्राप्त अलख्तर्ािी  ि कार्ायन्त्िर्न मागय दशयन सम्बलन्त्धत कृलि सलमलतमा पेश गने ि 

कार्य लजम्मेिािी तालिका बमोलजम लजम्मेिाि पदालधकािीिाई कार्यक्रमको बाँडफाँट गिी खचय गनय गिाउने लनदेशन 

कदनेछ;  

घ) कृलि कार्यक्रममा िस्तगुत सहार्ता तथा अनुदान समेत लितिण गनुय पन ेहनाि ेकहाँ, कस्िे , कलहि ेि कसिी लितिण 

गरिन ेहो सोको बाँडफाँट सलमलतबाट गिी लजम्मेिािी ककटान गरिन ेछ;  

ङ) अनुदान ि सहलिर्त  लितिण सम्बलन्त्ध छुटै्ट कार्यलिलध सम्बलन्त्धत कार्यपालिकाबाट पारित गिाई िाख्नु पने छ; 

च) प्राप्त िस्तुगत सहार्ता लितिण भन्त्दा अगालड गणुस्ति र्कीन गिी लनलित भए पलछमाथ्र लितिणको ब्र्िस्था 

लमिाइने छ;  

छ) िस्तगुत सहार्ता अन्त्तगयतको पैकेटहरु स्थानीर् तहमै खरिद गनुय पने हो भने साियजलनक खरिद लनर्माििी बमोलजन 

खरिद र्ोजनामा समाबेश गिी  समर्मै खरिदको ब्र्िस्था लमिाइन ेछ; 

ज) स्थानीर् ककसानबाट खरिद गनुय पन ेहो भने गणुस्तिको र्ककन गिी मात्र खरिद गरिन ेछ;  

झ) लबिर्गत शाखाि े अलख्तर्ािी प्राप्त भएको िकमको अलख्तर्ािी प्राप्त अलधकृति े  बार्ियक बजेट ि चौमालसक 

लबभाजनको परिलध लभत्र िही खचय गने, िेखा िाख्ने िा िाख्न िगाउने, िेखापिीक्षण गन ेगिाउने, बेरुजु फर्छ्यौट गन ेछ । 

लर् सबैकार्यको लजम्मेिािी ि उत्तिदालर्त्ि सम्बलन्त्धत अलख्तर्ाि प्राप्त अलधकािीको हन ेछ; 

ञ) खचय खाता सम्बलन्त्धत शाखा िा महाशाखा मा िहन ेहो िा एकककृत कोि संचािन (single treasury account) 

प्रणािी अन्त्तगयत संचािन हन ेहो महािेखा लनर्न्त्त्रक कार्ायिर्को लनदेशन बमोलजम हन ेछ; 

ट) अलख्तर्ाि प्राप्त अलधकृतिे खचयको फाँटिािी ि प्रलतिेदन सम्बलन्त्धत गाउँपालिकामा मालसक रुपमा तोककएको लनर्दयष्ट 

ढाँचामा पठाउनु पन ेछ; 

ठ) चौमालसक रुपमा स्थानीर् कार्यलिलध ऐन बमोलजम बजेट लनकासा माग गनुय पने छ; 
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ड) सम्बलन्त्धत कार्यपालिकािे बार्ियक बजेटको २५% िकम पुँजीगत खचयमा िकमान्त्ति गनय सके्न छ ि पुँजीगत खचयबाट 

चािूखचयमा िकमान्त्ति गनय पाइने छैन; 

ढ) अन्त्र् कार्य गाउँपालिकाि ेपारित गिेको कार्यलिधी ि  तोके बमोलजम गनुय पने छ; 

ण) कृलि कार्यक्रममा िैदेलशक सहार्ता अन्त्तगयत को िकम भए सम्झौता बमोलजमको शतयका अलधनमा िही खचय गनुय पन ेछ 

ि आर्थयक प्रलतिेदन तोककएको ढाँचामा सम्बलन्त्धत लिकास साझेदाििाई समेत उपिब्ध गिाउनु पन ेछ; 

त) र्कद बैदेलशक सहर्ोगको प्रालिलधक सहार्ता अन्त्तगयत िकम संघीर् सिकािको स्िीकृलतमा  स्थानीर् तह संग सम्झौता 

गिी कार्य संचािन गरिएको छ ि िकम स्थानीर् कोिबाट प्राप्त भएको छ भने द्वी पक्षीर् सम्झौता बमोलजमका शतय पािना 

गनुय पन ेछ ि लनजि ेमागेको फम्र्ायटमा लहसाब बुझाउनु पने छ; 

थ) लर् सबै कार्यको िेखापिीक्षणको लजम्मेिािी सम्बलन्त्धत अलख्तर्ािी प्राप्त शाखा, महाशाखा प्रमुखको हन ेछ ि बार्ियक 

रुपमा िेखापिीक्षण प्रलतिेदन सम्बलन्त्धत लिकास साझेदाििाई समेत उपिब्ध गिाउन ुपन ेछ; 

द) िेखा सम्बलन्त्ध सम्पणूय प्रलतबेदन िार्ियकरुपमा सम्बलन्त्धत सभाको िेखा सलमलतमा प्रस्तुत गनय सम्बलन्त्धत 

कार्यपालिकामा प्रस्तुत गनुय पने छ; ि  

ध) बजेट कार्ायन्त्िर्न गदाय लितीर् जोलखम न्त्र्ूलनकिण का कािण ि लनिाकिणका उपार् समेत अबिम्बन गिी न्त्र्ूलनकिण 

गन ेपहि गने ।  

  

परिच्छेद ७. 

२५. पािदर्शयता, जबािदेलहता तथा उत्तिदालर्त्ि, प्रचाि, प्रसाि, सचूनाको हक ि सशुासनका औजाि हरुको 

प्रर्ोग, गनुासो व्यिस्थापन  

 गाउँपालिकामा  गरिने कृर्ाकिाप, प्रदान गरिने सेिा सुलिधािाई पािदर्शय, उत्तिदार्ी, जबाबदेलह ि प्रभािकािी 

रुपमा  नागरिक प्रलत सम्बेदनलशि भइ संचािन गन;े  

 र्सिी संचािन गदाय नागरिकको व्यापक सहभालगतामा संचािन गनय गिाउन;े  

 गाउँपालिकामा कार्यक्रम संचािन गदाय सुशासनका मूिभूत मान्त्र्ता जस्तै कानूनको शासन, आर्थयक अनशुासन, 

मानि अलधकािको पणूय प्रत्र्ाभुलत, लिकेन्त्रीकिण तथा भ्रष्टाचािमुक्त  प्रशासन जस्ता असि शासनका आधािभूत 

मान्त्र्तािाई आत्मसात गदै कार्य गने संस्कृलत अबिम्बन गने;   

 गाउँपालिकामा  सुशासन कार्म गनय गिाउन सलमलतिे लिशेि पहि गने छ ि स्थानीर् सिकािबाट कृलि 

कार्यक्रममा सुशासनको प्रत्र्ाभुलत कदिाउन  असि शासनका  लनम्न मलू्र् मान्त्र्ताको अबिम्बन गने: 

o स्थानीर् कृलिकार्यक्रममा सम्बद्ध सबै कमयचािी ि संघ, संस्था स्थानीर् गाउँपालिका प्रलत उत्तिदार्ी भइ कार्य 

गन ेछन ि तोककएको लजम्मेिािी तोककएको समर्मा सम्पादन गिी जबाबदेही प्रशासन संचािन गने ;  

o गाउँपालिकामा ि कृलि सलमलत बीच कार्य लजम्मेिािीको स्पष्ट बाँडफाँट कार्य लिभाजन लनर्माििीमा 

व्यिस्थागिी गरिनुका साथै कृलिसम्बलन्त्ध कार्यकािालग लजम्मेिाि संस्थाकोरुपमा र्स सलमलतको लिकास 

गरिन ेछ ि सलमलति ेपलन सम्बद्ध कार्ायिर्िाई कार्यलजम्मेिािी ककटान गिी लजम्मेिाि बनाउने ;  

o महा शाखा, शाखा, उपशाखा ि इकाई कार्ायिर्िे आफ्ना मातहतका कमयचािीको कार्य लिबिण (job 

description) तर्ाि गिी तदनसुाि लजम्मेिािी ककटान गन े।  
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o  कृलि समबद्ध सबै शाखा, महाशाखा प्रमखु बीचमा कार्यसम्पादन किाि गरिन े छ ि उक्त किािको 

संस्थागतरुपमा लनर्लमत समीक्षा गन ेगिाउने ब्र्िस्था लमिाउने;  

o कृलि सम्बद्ध सबै महाशाखा, शाखा िा  कार्ायिर् िे आफ्नो शाखा िा महाशाखाबाट उपिब्ध गिाइने सेिा, 

सुलिधा िाई लनर्दयष्ट ढाँचामा नागरिक बडापत्रमा प्रकालशत गरि िाख्न ेब्र्िस्था गने   

o लिकास लनमायणका कार्यमा नागरिकको सहभालगता बृलद्ध गिाउन सहभालगतातत्मक समािेशी र्ोजना प्रकृर्ा 

अलनिार्य अििम्बन गरिने छ ि कार्य संचािन गदाय नागरिकको संिग्नता ि स्िालमत्ि प्राप्त हन ेगिी गरिन ेछ। 

र्सिी कार्य गदाय लिशेि गिेि अल्पसंख्र्क, लसमान्त्तकृत िा साना ककसान ि मलहिा प्रलत लिशिे सम्बेदनशीि 

िहने गिी कार्य ब्र्िस्था लमिाउने;  

o लनलित िकम भन्त्दा मालथको लिकास लनमायणकार्यमा सबै लिििण देलखन ेगिी र्ोजना स्थि ि साबयजलनक 

स्थानमा सूचना पाटीको  (होर्डिंग बोडयको) व्यिस्था गने;   

o नागरिकको गुनासो सुन्न ेि संबोधन गन ेसंस्थागत संर्न्त्त्र स्थालपत गिी कृर्ालशि गिाइन ेछ, ि हिैोसिकाि ि 

हटिाइन जस्ता व्यिस्था सम्बलन्त्धत कार्यपालिकािे गनय पहि गन;े  

o सुशासनका औजाि जस्तै साियजलनक/ सामालजक पिीक्षण, नागरिक सुनिाई, नागरिक पषृ्ठपोिण प्रलतिेदन 

सम्बलन्त्धत  कार्यलिलधमा तोककएको समर्मा गन ेगिाउने व्यिस्था लमिाउने;  

o नागरिक िा सियसाधािणकािालग आफ्नो आर्-व्यर्को लिििण साियजलनक गन ेगिाउने ि कार्ायिर्को िेि-

साइटमा समेत लनर्लमत रुपमा िाख्ने व्यिस्था लमिाउने; 

o आन्त्तरिक ि अलन्त्तम िेखापिीक्षण  गिाउने ि बेरुजुिाई समर्मा लनर्लमत, असूिउपि गिी फर्छ्यौट गन े

गिाउन ेब्र्िस्था गने; 

o साियजलनक खिीद ऐन लनर्माििी बमोलजम खरिद कार्य गन ेगिाउने;  

o आचाि संलहता अलनिार्यरुपमा परिपािना गने गिाउन;े 

o सूचनाको हक सम्बलन्त्ध ऐनको पािना गरिने  ि बर्गयकृत बाहकेका सबै सूचना नागरिकको पहचँमा पुिर्ाउने; 

o बार्ियक कार्यक्रम ि बजेट ि चौमालसक  तथा बार्ियक प्रगलत प्रलतिेदन आमसंचाि माफय त साियजलनक गन े

गिाउन ेि कार्ायिर्को सूचना पाटी ि िेब-साइटमा िाखे्न; 

o लनणयर् गदाय काननूसम्मत प्रकृर्ा पुिर्ाईमात्र अलख्तर्ाििािािे लनणयर् लिने छ ि लनणयर्को बैधताका साथ ै

साियजलनक नागरिकको ग्राह्यता समेत प्राप्त गरिने गिी कार्य गने; 

o लिकास लनमायणका कार्यक्रम ि र्ोजना तथा सेिा प्रिाहिाई क्रमश: स्िीकृत कार्यतालिका ि नागरिक 

बडापत्रमा तोककएको समर्मा सम्पन्न गने गिाउने; 

o भ्रष्टाचािमा शुन्त्र् सहनलशिता अपनाइन ेछ ि कुन ैपलन भ्रष्टाचाि हन नकदन ेिाताििण िृजना गने गिाउन;े 

o सबै पदालधकािीिे सम्पलत लिबिण समर्मान ैतोककएको कार्ायिर्मा पेश गने पद्धलत अबिम्बन गने; 

o अनुदान िा लिउलिजन िा सिकािी िोत लितिणको कार्यलिलध स्िीकृत गिाई मात्र लबतिणको ब्र्िस्था 

गुनासो नआउन ेगिी गन ेगिाइने छ ि सम्भि भए सम्म लिपन्न बगय ि सीमान्त्त ककसानिाई उपिब्ध हन ेगिी 

कार्यलिधीमा ब्र्िस्था गन;े ि 

o लित्तीर् जोलखम न्त्र्ूलनकिणका सबै उपार् अबिम्बन गने । 

 

२६. खािेजी ि िचाउ: 

१. स्थानीर् तहमा संचालित कृलि कार्यक्रम र्सै व्यिस्था बमोलजम संचािन भएको मालनने छ; ि 
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२.  लिगतमा जािी गरिएको स्थानीर् कृलि लिकास कार्यक्रम संचािन लनदेलशका खािेज गरिएको छ ि त्र्स 

बमोलजम भए गिेका काम, कािायलह र्स कार्यलिलध बमोलजम भए गिेको मालनने छ । 

 

  

 


