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नरहररनाथ गाईँ पालिकाको कृ लि लिकास काययक्रम संचािन तथा
व्यिस्थापन काययलिधी, २०७६
प्रस्तािना:
संलबधानतः कृ लि तथा पशुपािन, कृ लि ईत्पादनको व्यिस्थापन, पशु स्िास्थ,
सहकारी, कृ लि सडक, साना लसचाइ िगायत कृ लि प्रसार काययक्रमको संचािन,
व्यिस्थापन र सो को लनयमन गने लजम्मेबारी एकि ऄलधकारको रुपमा स्थालनय
सरकारमा लनलहत रहेको छ । यसैिाइ अधारमा लनसंघीय व्यिस्थालपका संसदिे
स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ समेत पाररत गररसके को छ। सो ऐनिे
स्थानीय तहको काम कतयव्य र ऄलधकारिाइ लबस्तृत रुपमा पररभालित गरे को छ।
ईक्त पररप्रेक्षमा यस गाईँ पालिकािे संलिधान र ऐनिे प्रािधान गरे का ऄलधकारको
ईपयोग गरी कृ लिमा ईत्पादन र ईत्पादकत्ििृलि, ब्यिसायीकरण र कृ लि
ईिमशीिताको लिकास गरी स्थानीय स्तरमा नै रोजगारीका ऄबसरहरुको सृजना
गदै कृ िकहरुको अयस्तर िृलि गने ईद्देश्यलिएको छ। यसईद्देश्यिाइ हालसि गनय
यस गाईँ पालिकािे अफ्नो काययक्षेत्र लभत्र प्राथलमकताका अधारमा कृ िकहरुको
माग र अिस्यकताऄनुसारका ईपयुक्त कृ लि प्रलबलध तथा सेिा सबयशुिभ रुपमा
ईपिब्धग राईनु ऄलनिायय भएकोिे सो का िालग कृ लि लबकास काययक्रमको तजुयमा
र सो को प्रभािकारी संचािन तथा व्यिस्थापन गनय ऐनको दफा१०२को ईपदफा
२ को ऄलधनमा रलहयो"कृ लि लबकास काययक्रम संचािन तथा व्यिस्थापन
काययलिधी२०७६”तयार गरर जारर गररएको छ।
पररच्छे द-१
नाम, पररभािा र ईद्देश्य
१. नाम र प्रारम्भ
क. यस काययलिधीको नाम “गाईँ पालिकाको कृ लि लिकास काययक्रम संचािन
तथा व्यिस्थापन काययलिधी, "२०७६”रहेको छ।
ख. यो काययलिधी नरहररनाथ गाईँ काययपालिकािे पाररत गरे को लमलत देलख
िागु हुनेछ।
२. पररभािा
लबिय िा प्रसंगिे ऄको ऄथयन िागेमा यस काययलिधीमा,
क) "ऄध्यक्ष” भन्नािे गाईँ पालिकाको ऄध्यक्ष सम्झनु पछय ।
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ख) "ईपाध्यक्ष” भन्नािे गाईँ पालिकाकोई पाध्यक्ष सम्झनु पछय ।
ग) "ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाइ बुझाईँ छ ।
घ) "प्रमूख प्रशासकीय ऄलधकृ त” भन्नािे गाईँ पालिकाको प्रशासकीय
प्रमूखकको रुपमा कामगनय
ऄलधकृ तिाइ सम्झनु पछय ।

लजम्मेिारी

तोककएको

प्रशासकीय

ङ) "कानून” भन्नािे संघीय कानून, प्रदेश कानून र स्थानीय कानून सम्झनु
पछय ।
च) "काययपालिका” भन्नािे गाईँ काययपालिकास म्झनु पछय ।
छ) "काययलिलध” भन्नािे गाईँ पालिकाको कृ लि लिकास काययक्रम संचािन तथा
व्यिस्थापन काययलिधी, २०७६ िाइ सम्झनु पदयछ ।
ज) "कृ लि” भन्नािे जीिनधान्न र लिकास बृलिका िालग अिश्यक खाना, रे शा,
जैलिक ईजाय, जलडिुटी र ऄन्य बस्तु ईत्पादन गनय प्रयोग गररने लिरुिा,
पशुपन्छी (माछा समेत) र ढु सी(च्याई जात) को खेती िा पािन र
प्रजनन सम्बलन्ध कायय भन्ने बुझाईँ छ।
झ) "कृ िक” भन्नािे कृ लि िा कृ लि क्षेत्रमा संग्िग्न व्यलक्त, खाना िा कच्चा
पदाथय ईत्पादनको िालग लजलित (िािी िा पशुपंक्षी, मत्स्य अकद)
िस्तुको ईत्पादनमा संिग्न व्यलक्त भन्ने बुझाईँ दछ।
ञ) "गाईँ पालिका” भन्नािे संलिधान बमोलजम स्थापना भएका गाईँ पालिका
सम्झनुपछय। यसिे गाईँ काययपालिकािाइ समेतज नाईनेछ।
ट) "गाईँ सभा” भन्नािे संलिधानको धारा २२२ कोईपधारा १ बमोलजमको
गाईँ सभा सम्झनु पछय l
ठ) "पदालधकारी” भन्नािे काययपालिकाको ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, िडा ऄध्यक्ष
तथा काययपालिकाका ऄन्य सदस्य सम्झनु पछय।
ड) "प्रदेश”भन्नािे संघीय आकाआमा लिभाजन गररएको नेपािको संघीय
आकाआको कणायिी प्रदेश सम्झनु पदयछ।
ढ) "लबियगत शाखा” भन्नािे गाईँ पालिकामा कृ लि क्षेत्रको लिकासका िालग
स्थापना भएका शाखा, आकाइ तथा सेिा के न्रिाइ जनाईँ दछ । यसिे
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ऄन्य लिियग तक्षेत्रको लिकासका िालग नरहररनाथ गाईँ पालिकामा
स्थापना भएका शाखािाइ समेत जनाईँ दछ
न) "मन्त्रािय” भन्नािे कृ लि लििय हेने नेपाि सरकारको संघीय मन्त्रािय
तथा प्रदेश सरकारको प्रादेलशक मन्त्रािय सम्झनु पछय।
फ) "योजना” भन्नािे अयोजना, पररयोजना तथा काययक्रमसमेतिाइ
जनाईँ दछ।
ब) "िडा” भन्नािे गाईँ पालिकाको िडािाइ सम्झनु पछय।
भ) "िडाऄध्यक्ष” भन्नािे गाईँ पालिका िडाका ऄध्यक्ष सम्झनु पछय।
म) "िडासलमलत” भन्नािे संलिधानको धारा२२२ को ईपधारा ४ बमोलजमको
गाईँ पालिकाको िडा सलमलत सम्झनुपछय।
य) "सदस्य” भन्नािे, गाईँ सभा िा गाईँ काययपालिकाको सदस्य सम्झनु पछय र
सो शब्दिे गाईँ सभा िा गाईँ काययपालिकाको ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, िडा
ऄध्यक्ष िा िडा सलमलतको सदस्यिाइ समेत जनाईँ छ।
र) कृ लि लिकास सलमलतको सम्बन्धमा गाईँ पालिकामा कृ लि काययक्रम संचािन
र व्यिस्थापन गनय गाईँ पालिकामा गठन भएको कृ लि लिकास सलमलत
तथा ईपसलमलतका संयोजक, ईपसंयोजक तथा सदस्य समेतिाइ
जनाईँ छ।
ि) "सलमलत” भन्नािे यस काययलिधीको व्यिस्था ऄनुसार गाईँ पालिका गठन
भएको कृ लि लिकास सलमलत तथा ईपसलमलतिाइ जनाईँ दछ।
ि) "संलिधान” भन्नािे नेपािको संलिधानिाइ सम्झनुपदयछ।
श) "संघ” भन्नािे संघीय संरचना को सबै भन्दा मालथल्िो आकाआको रुपमा
रहने संघीय तह सम्झनु पदयछ।
ि) "स्थानीयतह” भन्नािे गाईँ पालिकािाइ जनाईँ दछ।
३. काययलिधीको ईद्देश्य
यस काययलिलधको मूि ईद्देश्य यसनरहररनाथ गाईँ पालिकािे अफ्नो कायय क्षेत्र
लभत्र ऄििम्बन गने कृ लि लिकास काययक्रमको तजुयमा, सो को प्रभािकारी
संचािन तथा व्यिस्थापन मा सहयोगपुर्याईने र कृ िक पररिारिाइ कृ लि
सेिा प्रबाह गने र हेको छ। यसका लिलशष्ट ईद्देश्यहरु देहाय ऄनुसार रहेका
छन्।
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क) कृ लि प्रसार सेिािाइ बहुपक्षीय एिंप्र भािकारी रुपमा सञ्चािनका िालग
यस गाँईपालिका तथा िडातहमा ऄिश्यक संस्थागत संरचना िनाईन र
सो को प्रभािकारी पररचािनमा सहयोग गने।
ख) यस नरहररनाथ गाँईपालिकाको अिलधक तथा िार्षिक कृ लि लिकास
योजना तजुयमा तथा कायायन्ियन गनय सहयोग पुर्याईने।
ग) काययक्रम तजुयमा तथा संचािनमा राजनैलतक तथा प्रशासनीक
जिाफदेलहताको सुलनलितता गनय सहयोग गने।
घ) कृ लि तथा पशुपंक्षी लिकासका काययक्रम संचािनका िालग अिश्यक
नीलत लनमायण तथा मापदण्ड लनधायरण गनय सहयोग पुर्याईने।

पररच्छे द-२
कृ लि लिकास काययक्रम संचािन तथा व्यिस्थापनका िालग संस्थागत संरचना
२.१. यस गाईँ पालिकाको संगठन संरचना तथा कमयचारी व्यिस्था
क) यस गाईँ पालिकामा अिश्यकता र प्राथलमकता ऄनुसार कृ लि तथा
पशुपंक्षीक्षेत्रको समग्र लिकासका िालग कायय संचािन गनय गराईन यस
गाईँ पालिकािे पाररत गरे को काययलिभाजन लनयमाििी बमोलजम यस
गाईँ पालिकामा कृ लि, पशुपंक्षी लिकास शाखा, िडा तहमा आकाआ िा सेिा
के न्र स्थापना गनेछ । कृ लि तथा पशुपक्ष
ं ी लिकास शाखाको काम, कतयव्य
र लजम्मेिारी स्थानीय सरकारसंचािन ऐन २०७४ को ऄलधनमा रलह
यस गाईँ पालिकािे पाररत गरे को काययलिभाजन लनयमाििीमा व्यिस्था
भए बमोलजम हुनेछ । त्यस्तै िडा िा सेिा के न्रस्तरमा समेत कृ लि
काययक्रम संचािन तथा व्यिस्थापन गनय अिस्यक प्रालिलधक सेिा सहज
एिं प्रभािकारी बनाईनका िालग बहुपक्षीय कृ लि प्रसार पितीका िालग
यस गाईँ पालिकािे अिश्यक संयन्त्र िा आकाइको स्थापना गनेछ।
ख) ईक्त शाखा तथा िडा तहका संरचना िा सेिा के न्रमा कलत स्थायी र
करारका कमयचारी रहनेछन भन्ने लििय यस गाईँ पालिकािे O&M सभे
गरर पाररत गरे को संगठन संरचना ऄनुसार हुनेछ।
ग) यस गाईँ पालिकािे श्रोत साधनको ऄलधकतम ईपयोग र सहकाययका
िालग ऄन्य सरकारी, गैह्र सरकारी संघ संस्था तथा लनजी क्षेत्रका सेिा
प्रदायक सँग साझेदारी गरर कृ लि सेिा प्रिाहका िालग अिाश्यक संयन्त्र
स्थापना तथा लतनको पररचािन गनेछ।
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घ) यस गाईँ पालिकािे अिश्यकता ऄनुसार स्थानीय कृ लि श्रोत व्यलक्तहरुको
लिकास तथा पररचािन गरर कृ लि प्रसार सेिाको लबस्तार गनेछ।
२.२ कृ लि लिकास सलमलतको गठन तथा पररचािन
संलिधान र स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ पररच्छेद ३ मा लनधायरण
भएका कृ लि लिकासका काययक्रमिाइ प्रभािकारी रुपमा कायायन्ियन गनय
गराईन, अिश्यक काययक्रमत जुयमा, स्थालनय कृ लि लिकासका नीलत लनयम,
काययलिधी, मापदण्ड लनधायरण तथा जनप्रलतलनलधहरुको काययक्रम प्रलत जबाफ
देलहता सुलनलित गनय यस गाईँ पालिकािे पाररत गरे को काययलिभाजन तथा
काययसम्पादन लनयमाििीको ऄलधनमा रही सामालजक समािेलशताका
अधारमा यस गाँईकाययपालिका ऄन्तरगत कृ लि लिकास सलमलत गठन
गररनेछ ।
यस गाईँ पालिकाको कृ लि लिकास सलमलतको संरचना लनम्नानुसार हुने छ।
१. गाईँ पालिकाको अर्षथक लिकास सलमतीको संयोजक
(संयोजक)
२. गाईँ काययपालिकािे तोके को मलहिा सदस्य
(सदस्य)
३. गाईँ काययपालिकािे तोके को दलित िा ऄल्पसंख्यक सदस्य (सदस्य)
४. गाईँ पालिकाका योजना शाखाका प्रमुख
(सदस्य)
५. गाईँ पालिकाका ईद्योग बालणज्य संघ, कृ लि ईद्यमी, व्यिसायी, एग्रोभेटका
प्रलतलनलध
(सदस्य)
६. गाईँ पालिकाका लित्तीय एिं कृ लि सहकारी संस्थाका मलहिा प्रलतलनलध
(सदस्य)
७. गाईँ पालिका लभत्रका कृ िक ऄगुिा मध्येबाट मनोनयन भएका एक जना
मलहिा र एक जना पुरुि कृ िक प्रलतलनलध
(सदस्य)
८. कृ लि िा पशु सेिा शाखाका प्रमुख
(सदस्य सलचि)

नोटः गाईँ पालिकाका गुणस्तर लनयन्त्रण शाखा, िजार व्यिस्थापन शाखाका प्रमुख
िा प्रलतलनलध तथा कृ लिसँग सम्बलन्धत लिशेिज्ञ िा ऄनुभिी कृ िक, कृ लि क्षेत्रमा
ईत्कृ ष्ट योगदान पुर्याईने व्यलक्तिाइ अिश्यकता ऄनुसार अमन्त्रण गनय सककनेछ।
कृ लि लिकास सलमलतको काम, कतयव्य र ऄलधकार
स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ मा ईल्िेलखत प्राबधानहरुको पररलधलभत्र
रलह यस गाईँ पालिका कृ लि लिकास सलमलतको काम, कतयव्य र ऄलधकार
लनम्नानुसार हुनेछ ।

5

s[lif ljsf; sfo{qmd ;+rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlw @)&^
क. कृ लि लिकास योजना तजुयमा


गाईँ पालिकाको कृ लि लिकासको प्राथलमकताहरु लनधायरण गने,



गाईँ पालिकाको रणनैलतक, अिलधक तथा बार्षिक कृ लि योजना तजुयमा
गरर गाईँ सभाबाट ऄनुमोदन गराईने। योजना तजुयमा गदाय सम्बलन्धत
सबैसरोकारिािाहरुको सहभालगता सुलनलित गने,



मलहिा तथा लबपन्न िगय, व्यिसायीक कृ िक िलक्षत गरर कृ लि लिकास
काययक्रम तजुयमा तथा सोको काययन्ियनमा सहयोग गने,



गाईँ पालिकामा कृ लि सम्िन्धी सूचना, तथयांक राख्ने लतनको लिश्लेिण र
राजनैलतक लनणयय प्रकक्रयामा यस्ता सूचना तथा तथयांकको ईपयोग गनय
सहजीकरण गने,

ख. नीलत लनमायण


कृ लि तथा पशु लिकास सम्बलन्ध स्थालनय नीलत, कानून, काययलिधी,

मापदण्ड तजुयमा गरर अिश्यकतानुसार गाईँ काययपालिका तथा
गाईँ सभाबाट पास गराइ स्थालनय राजपत्रमा प्रकालसत गने र सोको
कायायन्ियन गने गराईने।
ग. समन्िय तथा सहकायय
 गाईँ पालिकाका लबलभन्न सलमलत तथा ईपसलमलतहरु िगायत
गाईँ काययपालिका तथा गाँई व्यिस्थालपका सँग समन्िय गने,


कृ लि योजना तजुयमा तथा सोको प्रभािकारर काययन्ियनका िालग कृ लिमा
संिग्न



कृ िक संघ, संगठन, कृ लि सहकारी, लिलभन्न सरकारी, गैह्रसरकारी
संघसंस्था तथा लनजी क्षेत्रहरुसँग समन्िय र सहकायय गने,



कृ लि लिकास सँग सम्बलन्धत काययका िालग ऄन्तरपालिका समन्िय, कृ लि
ज्ञान के न्र, भेटेररनरी हस्पीटि तथा पशु सेिा लबज्ञ के न्र, प्रदेश तथा
संघीय सरकारका काययक्रम एिं अयोजनाहरुसँग सहकायय र समन्िय गने
र स्थानीयस्तर मा यस्ता अयोजनाको कायायन्िनमा सहजीकरण गने,



कृ लि तथा पशु सम्बलन्ध ईत्पादन सामग्री जस्तै मि, बीई, नश्ल अकदको
मापदण्ड लनधायरण तथा सो ऄनुगमनमा समन्िय एिं सहजीकरण गने,
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स्थानीय ईत्पादन, प्रांगाररक ईत्पादन अकदको लसफाररस तथा अिश्यक
प्रमाणपत्र ईपिब्ध गराईन सहजीकरण गने,



गाईँ पालिकामा मुख्य मुख्य कृ लि तथा पशु जन्य ईपजको लिस्तार एिं
लिलिलधकरण र िजारीकरणका िालग यस सँग सम्िलन्धत बहुसरोकार
िािामञ्चको सञ्चािन एिं सहजीकरण गने,



संघ, प्रदेश तथा स्थालनय तहका काययक्रमको संयोजन तथा कायायन्ियन र
ऄनुगमनमा संयोजनकारीभूलमका लनिायह गने,



संघ तथा प्रदेशका रणनैलतक प्राथलमकता
स्थालनयतहको िक्ष्य तथा ईपिलब्धसँग जोड्ने ।
घ. बजेट तथा जनशलक्त व्यिस्थापन

प्राप्तकाययक्रमिाइ



कृ लि लिकासका िालग अिश्यक बजेटको िेखाजोखा, व्यिस्थापन तथा
सोको प्रभािकारी पररचािन गने गराईने,



गाईँ पालिकामा कृ लिलिकास काययक्रम संचािनका िालग अिश्यक
जनशलक्तको प्रक्षेपण तथा व्यिस्थापन गनय गाईँ काययपालिकािाइ सहयोग
गने ।

ङ. गाईँ पालिकाको कृ लिलि कासका सम्भाव्यता ऄध्ययन, ऄनुसन्धान गने गराईने।
च. ऄनुगमन तथा मुल्याङकन
 गाईँ पालिकाद्वारा संचालित गाईँ का लबलभन्न कृ लि लिकास काययक्रमहरुको
लनयलमत रुपमा ऄनुगमन, ईपिलधधहरुको सलमक्षा गरर काययपालिका,
कृ लि तथा पशुलिकास शाखािाइ राय सुझाब तथा लनदेशन कदने,


संघ, प्रदेश तथा ऄन्य लिलभन्न लनकायबाट सञ्चालित कृ लि तथा पशु
लिकास काकाययक्रमको लनयलमत ऄनुगमन गरी सम्िलन्धत पक्षिाइ सुझाि
कदने,

कृ लि तथा पशुलिकास शाखामा ऄनुगमन तथा मूल्यांकनपितीको
स्थापना तथा कायायन्ियनका िालग अिश्यक सहयोग तथा लनदेशन कदने।
छ. गाईँ पालिकामा संचािन हुने साना लसचाइ अयोजनाहरुको सम्भाव्यता


ऄध्ययन, सभेलडजाआन, लनमायण तथा संचािन काययका िालग अिश्यक सहयोग
गने।
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ज. संघीय तथा प्रादेलशक सरकारबाट पालिकास्तरमा संचािन हुने ससचाइका
योजनाहरु प्रभािकारर रुपमा संचािन गनय अिश्यक सहयोग गने।
झ. क्षमता ऄलभबृलि
 कृ लि काययक्रमिाइ प्रभािकारर संचािन तथा व्यिस्थापनका िालग
सलमतीका पदालधकारर, कमयचारीहरु, काययपालिका तथा व्यिस्थापीका
सदस्यहरुको क्षमता ऄलभिृलि गने,


कृ लि

तथा

पशु

लिकास

शाखाको

क्षमता

ऄलभिृलिका

िालग

गाईँ काययपालिका, प्रदेश तथा संघ र ऄन्य लनकायसँग समन्िय एिं
साझेदारी गनेl
ञ. कृ लि ईत्पादन सामग्रीहरुको सियशुिभ रुपमा ईपिधध गराईन अिश्यक
नीलतगत व्यिस्था गने।
ट. कृ लि ईत्पादन, ईत्पादकत्ि बृलि तथा ईत्पाकदत बस्तुहरुको प्रशोधन र
बजाररकरण गनय अिश्यक नीलतगत व्यिस्था गने।
पररच्छे द-३
स्थानीय तहमा कृ लि लिकास काययक्रम सञ्चािन र व्यिस्थापन
३.१. यस गाईँ पालिकाको कृ लि लिकासका नीलत लनयम, काययलिधी, मापदण्ड
लनधायरण
 स्थालनय सरकार संचािन ऐनको पररलध लभत्र रहेर यस गाईँ पालिकािे
कृ लि लिकासको िालग ऐन, नीलत लनयम तथा काययक्रम संचािनको िालग
अिश्यक मापदण्ड बनाइ सोको अधारमा काययक्रम संचािन गनुय पनेछ,
 नीलत लनयम तजुयमा गदाय मलहिा कृ िक, युिा, बैदेशीक रोजगारीमा
रहेका घरपररिारका सदस्यहरू, कृ लि ईिमी, साना तथा व्यिसायी
ककृ िकहरुका िालग िलक्षत गरर सामालजक समाबेशीताका अधारमा
नीलत लनमायण गरर िागू गने।
३.२. कृ लि लबकास योजना र बजेट तजुयमा
 यस गाईँ पालिकािे कृ लि लिकास सलमलतको सहयोगमा भूगोि ऄनुसार
प्रालबलधकरुपिे ईपयुक्त हुने गरी कृ लि क्षेत्रको प्राथलमकता लनधायरण
गनेछ,
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 यस गाईँ पालिकािे ऄल्पकािीन, मध्यकािीन तथा दीघयकािीन कृ लि
लिकास योजना तजुयमा गरी काययपालिकाबाट स्िीकृ त गराइ राख्ने र ईक्त
योजनामा लिएका नीलत रणनीलतिाइ अिश्यकतानुसार यस
गाईँ पालिकाको अिलधक योजनामा समािेश गरी िागु गने गराईने,
 यस गाईँ पालिकाबाट बजेट पूिायनुमान र मागयदशयन प्राप्त भएपलछ
सलमलतको बैठकबाट िडास्तर र गाईँ पालिकास्तरीय बजेट
पूिायनुमानिाइ बाँडफाँट गनय कृ लि लिियक सबै सरोकारिािाको िैठक
अयोजन गने,
 कृ लि लिकास सलमतीिे स्िीकृ त लबियगत क्षेत्र र अिलधक योजनािे
लिएका िक्ष्य र ईद्देश्य प्रालप्तका िालग बार्षिक योजना तजुयमाको
लसिलसिामा बजेट पूिायनुमान र मागयदशयनमा समािेश गनय यस
गाईँ पालिका संग समन्िय गनेछ,


यस गाईँ पालिकािे कृ लि लिकासको योजना तजुयमा गदाय साना तथा
मझौिा ससचाइको योजनािाइ समेत समाबेस गरर बनाईनु पनेछ,



स्थानीय तहमा ससचाइ कायोजना बनाईदा तथा सोको कायय संचािन
गदाय जि ईपभोक्ता सलमलतको सकक्रय सहभालगता सुलनलित गनुय पनेछ,



योजनाको प्राथलमकता लनधायरण, तजुयमा तथा कायायन्ियन ऄनुसूची १

बमोलजम हुनेछ ।
३.३. कृ लि तथा पशु लिकासका क्षेत्रमा िजेट व्यिस्थापन तथा प्रिाह प्रकक्रया
क. संघ र प्रदेश सरकारबाट गाईँ काययपालिकामा सशतय, लबशेि िा समपूरक
ऄनुदानको रुपमा कृ लि क्षेत्रको बजेट प्राप्त िा लनकासा हुनेछ र यस
गाईँ काययपालिकािे पलन अफ्नो अय िा समालनकरण ऄनुदानबाट
रकम थप गरी पठाईन सक्नेछ।
ख. बैदेलशक श्रोतको ऄनुदान, ऋण िा प्रालिलधक सहायता ऄन्तगयतको
रकम समेत सशतय रुपमा पालिकािे लनकासा पठाईने छ।
ग. यसरी कृ लि क्षेत्रका िालग प्राप्त भएको रकम सम्बलन्धत सभाबाट बजेट
स्िीकृ त भएको सात कदन लभत्र गाईँ पालिकाको ऄध्यक्षिे सम्बलन्धत
प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृ तिाइ बजेट खचय गने ऄलख्तयारी प्रदान
गनेछ।
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घ. कृ लि, पशु शाखािे अफु िाइ प्राप्त ऄलख्तयारी र कायायन्ियन मागयदशयन
कृ लिलिका ससलमलतमा पेश गने र काययलजम्मेिारी तालिका बमोलजम
लजम्मेिार पदालधकारीिाइ काययक्रमको बाँडफाँट गरी खचय गनय गराईने
लनदेशन कदनेछ।
ङ. ऄनुदान र सहुलियत लितरण सम्बलन्ध छु ट्टै कायय लिधी सम्बलन्धत
काययपालिकाबाट पाररत गराइ राख्नु पनेछ।
च. प्राप्त िस्तुगत सहायता लितरण भन्दा ऄगालड गुणस्तर यकीन गरी
लनलित भएपलछ मात्र लितरणको ब्यिस्था लमिाआनेछ।
छ. कृ लि काययक्रममा िैदेलशक सहायता ऄन्तगयतको रकम भए सम्झौता
बमोलजमको शतयका ऄलधनमा रही खचय गनुप
य नेछ र अर्षथक प्रलतिेदन
तोककएको ढाँचामा सम्बलन्धत लिकास साझेदारिाइ समेत ईपिब्ध
गराईनु पने छ ।
ज. यकद बैदेलशक सहयोगको प्रालिलधक सहायता ऄन्तगयत रकम संघीय
सरकारको स्िीकृ लतमा स्थानीय तह संग सम्झौता गरी कायय संचािन
गररएको छ र रकम स्थानीय कोिबाट प्राप्त भएको छ भने द्वीपक्षीय
सम्झौता बमोलजमका शतयपािना गनुयपने छ र लनजिे मागेको ढाँचामा
लहसाब बुझाईनु पने छ।
झ. लय सबै काययको िेखापरीक्षणको लजम्मेिारी सम्बलन्धत ऄलख्तयारी प्राप्त
शाखा प्रमुखको हुनेछ र बार्षिक रुपमा िेखापरीक्षण प्रलतिेदन
सम्बलन्धत लिकास साझेदारिाइ समेत ईपिब्ध गराईनु पनेछ।
ञ. िेखा सम्बलन्ध सम्पूणय प्रलतबेदन िार्षिक रुपमा सम्बलन्धत सभाको िेखा
सलमलतमा प्रस्तुत गनय सम्बलन्धत काययपालिकामा प्रस्तुत गनुय पनेछ,
ट. बजेट कायायन्ियन गदाय लितीय जोलखम न्यूलनकरणका कारण र
लनराकरणका ईपाय समेत ऄबिम्बन गरी न्यूलनकरण गने पहि गने ।
३.४. पारदर्षशता, जबािदेलहता तथा ईत्तरदालयत्ि, प्रचार, प्रसार, सूचनाको हक
र सुशासन
 यस गाईँ पालिकामा गररने कक्रयाकिाप, प्रदान गररने सेिा सुलिधािाइ

पारदशी, ईत्तरदायी, जबाफदेही र प्रभािकारी रुपमा नागररक प्रलत
संबेदनशीि भइ संचािन गने,
 यस गाईँ पालिकामा काययक्रम संचािन गदाय सुशासनका मूिभूत मान्यता

जस्तै कानूनी शासन, अर्षथक ऄनुशासन, मानिऄलधकारको पूणय
10

s[lif ljsf; sfo{qmd ;+rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlw @)&^
प्रत्याभुलत, लिके न्रीकरण तथा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन जस्ता ऄसि
शासनका अधारभूत मान्यतािाइ अत्मसात गदै कायय गने संस्कृ लत
ऄबिम्बन गने,
 यस गाईँ पालिकामा सुशासन कायम गनय गराईन कृ लि लिकास सलमलतिे

लिशेि पहि गनेछ र स्थानीय सरकारबाट कृ लि काययक्रममा सुशासनको
प्रत्याभुलत कदिाईन ऄसि शासनका लनम्न मूल्य मान्यताको ऄबिम्बन
गने,
 कृ लि काययक्रममा सम्बि सबै कमयचारी र संघसंस्था यस गाईँ पालिका

प्रलत ईत्तरदायी भआ कायय गने छन र तोककएको लजम्मेिारी तोककएको
समयमा सम्पादन गरी जबाफदेही प्रशासन संचािन गने,
 यस गाईँ पालिकामा कृ लि लिकास सलमलत बीच कायय लजम्मेिारीको स्पष्ट

बाँडफाँट कायय लिभाजन लनयमाििीमा व्यिस्था गरी गररनुका साथै
कृ लि सम्बलन्ध काययका िालग लजम्मेिार संस्थाको रुपमा यस सलमलतको
लिकास गररनेछ र सलमलतिे पलन सम्बलन्धत कायायियिाइ कायय
लजम्मेिारी ककटान गरी लजम्मेिार बनाईन सहजीकरण गनेछ,
 कृ लि समबि सबै शाखा प्रमुख बीचमा कायय सम्पादन करार गररनेछ र

ईक्त करारको संस्थागत रुपमा लनयलमत समीक्षा गने गराईने ब्यिस्था
लमिाईने,
 कृ लि सम्बि सबै शाखा िा कायायियिे अफ्नो शाखाबाट ईपिब्ध

गराआने सेिा, सुलिधािाइ लनर्ददष्ट

ढाँचामा नागररक बडापत्रमा

प्रकालशत गररराख्ने ब्यिस्था गने
 लिकास लनमायणका काययमा नागररकको सहभालगता बृलि गराईन

सहभालगतातत्मक समािेशी योजना प्रकक्रया ऄलनिायय ऄििम्बन
गररनेछ र कायय संचािन गदाय नागररकको सहभालगता स्िालमत्ि प्राप्त
हुने गरी गररनेछ । यसरी कायय गदाय लिशेि गरे र दलित, ऄल्पसंख्यक,
लसमान्तकृ त िा साना ककसान र मलहिा प्रलत लिशेि सम्बेदनशीि रहने
गरी कायय ब्यिस्था लमिाईने,
 लनलित रकम भन्दा मालथको लिकास लनमायण काययमा सबै लििरण

देलखने गरी योजना स्थि र साबयजलनक
(होर्डडगबोडयको) व्यिस्था गने,
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 नागररकको गुनासो सुन्ने र संबोधन गने संस्थागत संयन्त्र स्थालपत गरी

कक्रयालशि गराआने छ,
 सुशासनका ऄभ्यासहरु जस्तै साियजलनक सामालजक परीक्षण, नागररक

सुनिाइ, नागररक पृष्ठपोिण प्रलतिेदन सम्बलन्धत काययलिधीमा
तोककएको समयमा गने गराईने व्यिस्था लमिाईने,
 साियजलनक खरीद ऐन लनयमाििी बमोलजम खररद कायय गने गराईने,
 अचार संलहता ऄलनिायय रुपमा पररपािना गने गराईने,
 सूचनाको हक सम्बलन्ध ऐनको पािना गररने र बर्षगकृ त बाहेकका सबै

सूचना नागररकको पहुँचमा पुर्याईने,
 बार्षिक काययक्रम र बजेट र चौमालसक तथा बार्षिक गाईँ पालिकाको

कृ लि लिकासका लनती लनयम, काययलिधी, मापदण्ड लनधायरण,
 स्थालनय सरकार संचािन ऐनको पररलध लभत्र रहेर यस गाईँ पालिकािे

कृ लि लिकासको िालग ऐन, नीलत लनयम तथा काययक्रम संचािनका
िालग अिश्यक मापदण्ड बनाआसोको अधारमा काययक्रम संचािन गनुय
पनेछ,
 नीलत लनयम तजुयमा गदाय मलहिा कृ िक, युिा, बैदेशीक रोजगारीमा

रहेका घरपररिारका सदस्यहरू, कृ लि ईिमी, साना तथा व्यिसायीक
कृ िकहरुका िालग िलक्षत गरर सामालजक समाबेशीताका अधारमा
नीलत लनमायण गरर िागु गने।
३.५. ऄनुगमन, मुल्यांकन, समीक्षा र प्रलतिेदन
क. ऄनुगमन
 योजना िा काययक्रमको एकि िा संयुक्त ऄनुगमनकाययको काययतालिका
गाईँ पालिकाको ऄनुगमन सलमलतबाट स्िीकृ त गराइ राख्ने र बजेट
समेत छु ट्याईने,
 कृ लि लिकास सलमलतिे अिस्यकतानुसारको ऄनुगमन संयन्त्र गठन
गरी लनयलमत ऄनुगमनको ब्यिस्था लमिाईने छ। यस गाईँ पालिकामा
ऄनुगमन र सुपररिेक्षणका िालग ईपाध्यक्षको संयोजकत्िमा गरठत
संस्थागत संयन्त्रको व्यिस्था भएकोिे ईक्त संयन्त्र सँग सलमलतिे
समन्िय गरी ऄनुगमनको ब्यिस्था गने,
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सूचना प्रलिलधको ईपयोगबाट ऄनुगमन सूचना प्रणािी बतयमानमा
स्थालपत गदाय ईपयुक्त हुने हुनािे ऄनुगमनका िालग ईपयुक्त प्रणािी
लिकास गने,
कृ लि लिकास सलमलतिे पलन अफु ऄन्तगयत संचालित काययक्रमहरुको
समयमै ऄनुगमन गनय कृ लि लिकास सलमलतको संयोजक िा ऄन्य
सदस्यको संयोजकत्िमा सम्बि शाखाका प्रमुख िा लनजको प्रलतलनलध,
गैर सरकारी संस्थाको प्रलतलनधी, कृ िक समूहको प्रलतलनलध, सहकारी
संस्थाको प्रलतलनलध रहेको ऄनुगमन ईपसलमलत गठन गने र त्यस्को
सलचि कृ लि शाखा प्रमुख िा लनजिे तोके को ऄलधकृ त कमयचारी हुने
व्यिस्था लमिाईने,



स्थानीय प्राथलमकता प्राप्त, बहु बर्षिय िा पूलजगत िगानी ऄत्यलधक
भएका योजना, काययक्रमहरुका िालग छु ट्टै सूचक तयार गरी लनयलमत
ऄनुगमन गने प्रणािी स्थालपत गररनेछ र देखा परे का समस्या समयमै
समाधान गरी योजना काययक्रम सुचारु गराईने व्यिस्था लमिाईने,

सलमलतिे लबियगत शाखा पलन सुपररिेक्षण तथा ऄनुगमनका िालग
बजेटको ब्यिस्था गरी ऄनुगमन गनय गराईन अिस्यक लनदेशन कदने।
ख. मध्यािलध मुल्यांकन
 गाईँ पालिकामा अिलधक योजना तयार गरी संचािनमा ल्याएकोछ
भने ईक्त योजनाको समलष्ट ईपिलब्ध र पररणामको मापन हुने गरी
बाह्य लनकाय िा लबशेिज्ञ बाट मध्यािलध मुल्यांकन गने प्रणािी


ऄबिम्बन गने, र


बहुबर्षिय योजना िा प्राथलमकता प्राप्त योजनाहरुको
मध्यािलधमुल्यांकन गररने प्रणािी ऄबिम्बन गने।
ग. ऄलन्तम मुल्यांकन

पलन



योजनाका बृहत र िक्ष्य र ईद्देश्य हालसि भए नभएको, कहाँ, के कस्ता
सबि र कमजोर पक्ष रहन गए लबश्लेिण गरी व्यिस्थापनिाइ ईपयुक्त
नीलत, रणनीलत तय गनय मद्दतपुयायईन ऄलन्तम मुल्यांकनको ब्यिस्था



गने,
गाईँ पालिकािे तयार गरे को अिलधक योजनाको समलष्ट ऄलन्तम प्रभाि
मुल्यांकन गने प्रािधान राख्ने,
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मूल्यांकन प्रणािीमा कृ लि क्षेत्रको समेत प्रभाि मुल्यांकन गनय गराईन
ब्यिस्था लमिाईने,
 ऄलन्तम मुल्यांकनका िालग तेस्रो पक्षका लिज्ञबाट गने गराईने ब्यिस्था
गने।
घ. समीक्षा
 गाईँ पालिकामा प्रत्येक चौमालसक र बार्षिक रुपमा संचालित सबै


योजना, काययक्रम, अयोजना िा कक्रयाकिापहरुको प्रगलत समीक्षा




काययपालिकािे गने हुनािे कृ लि लिकास सलमलतिे पलन सलमलत
ऄन्तगयतका सबैकाययक्रमको सलमलतमा समीक्षा गरी समीक्षाको लनचोड
सम्बलन्धत काययपालिकाको समीक्षा बैठकमा पेश गने,
यस्तो समीक्षा िैठकको अयोजना गाईँ पालिकाको बैठक बस्नु ऄगाडी
लनलित गने,
यस समीक्षा बैठकमा सरोकारबािा सबै सरकारी, गैर सरकारी, लनजी,
सहकारी, लिकास साझेदारहरुको सहभालगता सुलनलित गने,






समीक्षामा अँकडा प्रस्तुलत गनुय भन्दा पलन देखा परे का मुद्दा,
समस्याहरुबारे छिफि गने र समस्या समाधानका सहज ईपायको
खोलज गने र कु न तहबाट ईक्त समस्या समाधान हुने हो सोको समेत
लजम्मेिारी तोक्ने कायय गने,
कृ लिमा पुँजीगत खचयमा कमी हुनुमा देखापरे का समस्याको समेत
समयमै लनदान गररने गरी समाधान खोज्ने,
स्थानीय,

प्रादेलशक

िा

रालिय

प्राथलमकता

प्राप्त

योजनाको

२/२मलहनामा समीक्षा गररने प्रणािी ऄबिम्बन गने,
 लिकास साझेदारहरुको सहयोग मासंचालित योजनाको समीक्षा समेत
गने र समीक्षा बैठकमा प्राप्त गुनासाहरुिाइ समेत सम्बोधन गने।
ङ. प्रलतिेदन
 यस गाईँ पालिकािे पाररत गरे को अर्षथक काययलिधी ऄनुसारको
ढाँचामा अर्षथक प्रलतबेदन मालसक रुपमा ऄलख्तयार प्राप्त शाखा
प्रमुखिे तोककएको कायायिय िा लनकायमा पठाईने,
 भौलतक प्रगलत प्रलतिेदन साधारणतया चौमालसक भुक्तालन भएको ७
कदन लभत्र ऄलख्तयार प्राप्त शाखा प्रमुखिे गाईँ पालिकामा पठाईने
ब्यिस्था लमिाईने,
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यसका िालग कृ लि संग सम्बि सबै सरोकारिािाबाट समयमै
प्रलतिेदन संकिन गरी लनलित फाराममा रालख एकककृ त गरी
सम्बलन्धत गाईँ पालिकामा पठाईनु पने भएकोिे कृ लि सँग सम्बि
लनकायहरुिे पलन अ-अफ्नो लनकायको भौलतक प्रलतिेदन सलमलतका
सलचि िा शाखा प्रमुख समक्ष पठाईने र
 चौमालसक प्रलतिेदनमा भौलतक प्रगलतका साथै अयव्ययको
समग्रलस्थलत प्रस्तुत गररने व्यिस्था गने।
काययक्रमका यायन्ियन प्रलतिेदन
 ऄलख्तयारर प्राप्त प्रत्येक लनकायिे मालसक रुपमा लित्तीय र प्राथलमकता
प्राप्त काययक्रमको दुआ/दुआ मलहनामा र ऄन्य सबै काययक्रमको चौमालसक
रुपमा भौलतक प्रगलत प्रलतिेदन तोककएको ढाँचामा सम्बलन्धत
काययपालिकामा पठाईने,
 यसरी पठाएको प्रलतिेदन सम्बलन्धत लबियगत सलमलतको सलचििाइ
समेत ईपिब्ध गराईने,
 प्राथलमकता प्राप्तयोजनाको २/२ मलहनामा प्रमुख िा ऄध्यक्षिे
काययपालिकामा समीक्षा गरी िाधा ऄडकाई भए फु काईने र समयमा
प्रगलत हाँलसि गने रणनीलत समेत तय गने,






चौमालसक प्रगलत प्रलतिेदन लजल्िा समन्ियसलमलत, प्रदेश िा संघीय
सरकारको सम्बलन्धत मंत्राियमा एकककृ त गरी मलहना भुक्तान
भएको१५कदन लभत्र प्रस्तुत गने,
बार्षिक प्रलतिेदन पठाईने सम्बलन्धत काययपालिकािे बार्षिक प्रलतिेदन
तोककएको ढाँचामा अर्षथक बिय भुक्तान भएको एक मलहना लभत्र
सम्बलन्धत लजल्िा समन्िय सलमलत, प्रदेश तथा संघीय मंत्राियमा



पठाईनु पने र
प्रगलत लस्थलतको अधारमा कमयचारीको कायय सम्पादन मुल्यांकन गने
प्रणािी स्थालपत गने यसका िालग प्रत्येक कमयचारीको कायय लजम्मेिारी
लिबरण प्राप्त गरी तदनुसार कमयचारीको कायय सम्पादन मुल्यांकन गने।
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पररच्छे द -४
लबलबध
संसोधन, खारे जी र िचाई
क. स्थानीय तहमा संचालित कृ लि तथा पशु लिकासका काययक्रम यसै
व्यिस्था बमोलजम संचािन भएको मालनने छ ।
ख. लिगतमा जारी गररएको स्थानीय कृ लि लिकास काययक्रम संचािन
लनदेलशका खारे ज गररएको छ र त्यस बमोलजम भए गरे का काम,
कारबाही यस काययलिलध बमोलजम भए गरे को मालनने छ।
ग. कायय लिलध संसोधन यस काययलिलधिाइ गाईँ पालिकािे अिश्यकता
ऄनुसार संसोधन तथा खारे जी गनय सक्नेछ ।
घ. यस काययलिलधमा ईल्िेख नभएका ऄन्य कु राहरु स्थानीय सरकार
संचािन ऐन २०७४ र प्रचलित कानून बमोलजम हुनेछ।
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ऄनुसलू च-१
योजनाको प्राथालमकता लनधायरण तथा लनमायणका चरणहरूः
लबिय क्षेत्रगत िा अिलधक योजना तजुयमा गदाय कृ लि क्षेत्रको सम्बलन्धत स्थान
लबशेिको संभाव्यता हेरी देहायका अधारमा प्राथलमकीकरण र कृ लि
व्यिसायीकरणका माध्यमबाट प्राथलमकताका लबियमा ध्यान पुयायईने।
 अर्षथक लिकास तथा गररबी लनिारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्न,े


ईत्पादन मूिक तथा लछटो प्रलतफि प्राप्त गनय सककने,



स्थानीयज नताको जीिनस्तर, अम्दानी र रोजगार बढ्ने,



मलहिा बािबालिका तथा लपछलडएका िगय,क्षेत्र र समुदायिाइ प्रत्यक्ष
िाभ पुग्न,े



िैलगगक समानता र सामालजक समािेशीकरण ऄलभिृलि हुने,



िातािरणीय संरक्षण तथा सम्िियन, जििायू पररितयन ऄनुकूिनमा
सघाई पुर्याईनका साथै कदगो लिकासको
प्राथलमकताकदइ तजुयमा गनयसघाई पुर्याईने र



िक्ष

प्रालप्त

िाइ

बार्षिक योजना तयार गदाय लििय क्षेत्रगत, अिलधक योजनाका िक्ष्य,
ईद्देश्य, नीलत, रणनीलत र काययक्रम प्राथलमकता समेतिाइ ध्यानमा राखी
िार्षिक योजना,काययक्रम बजेट तजुयमा गदाय ध्यान कदने।

क. योजना तजुयमाका चरण र प्रकक्रया
 बार्षिक योजना तजुयमा गदाय बजेट लनधायरण सलमलतबाट कृ लि क्षेत्रको
बजेट पूिायनुमानको सीमा र मागयदशयन तयारीमा माग भएको अिश्यक
प्रालिलधक सहयोग पुर्याईने,


गाईँ पालिकाबाट अगामी बियको श्रोतको ऄनुमान, बजेट सीमा तथा
मागयदशयन प्राप्त भए पलछ कृ लि क्षेत्र सँग सम्बि सबै सरोकारिािाहरु
(लबियगत शाखा, गैरसरकारी संस्था, लनजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, लििय
लिज्ञ अकद) को बैठक बोिाईने,



कृ लि क्षेत्र/ईपक्षेत्रगत (पशु स्िास्थय, मत्स्य पािन, फिफू िखेलत, तरकारी
अकद) को गाईँ पालिका स्तररय र िडा स्तरीय पूिायनुमानको प्राप्त
बर्षगकरणिाइ िगानीका क्षेत्र तोकी ईपक्षेत्रगत तथा िडा स्तरीय कृ लि
काययक्रमको बजेट पूिायनुमान र मागयदशयन तयार गने,
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प्राप्त बजेट पूिायनुमान, मागयदशयन र ऄबिम्बन गररने नीलत र णनीलत र
लबिय र भौगौलिक क्षेत्रगत िगानीको बाँडफाँट गरी सम्बलन्धत शाखा,
सेिा के न्र, िडा िा आकाइ मामागयदशयन सलहत बजेट पूिायनुमान पठाआने र














सम्बलन्धतख लजम्मेिार व्यलक्त समेत तोकी योजना तजुयमा प्रकक्रयाको
थािनी समेत गने,
लबियगत लनकाय र गैरसरकारी संस्थाको काययक्रम बीचमा पलन
पररपूरकता कायम गरी एकककृ त योजना तजुयमा गने गराईने,
िलस्तस्तरमा रहेका कृ िक समूह, सलमलत तथा संस्थासँग ऄन्तरकक्रया गरी
लतनका माग र प्राथलमकताहरुिाइ सम्बोधन गनय र लतनिे गनय सक्ने
िागत सहभालगतािाइ समेत संकिन गरी ईनीहरुकै सहभालगतामा
तोककएकामा पदण्डका अधारमा प्राथलमकता लनधायरण गने,
सबै िलस्त र टोि स्तरबाट माग र प्राथलमकता संकिन भए पिात
सम्बलन्धत िडा सलचििे लबियगत र ऄन्य सरोकारिािा सँग छिफि
गरी लबिय क्षेत्रगत रुपमा काययक्रम र बजेट छु ट्याईने र बजेट
पूिायनुमानको रकमसँग मेिखाने गरर एकककृ त गरी िडा ऄध्यक्षसमक्ष
घटबढको लिबरण पेश गने,
यकद कु नै योजना िा काययक्रम ऄत्यन्त जरुरर छ र बजेट पूिायनुमानलभत्र
रहन नसके मा गाईँ स्तरीय योजनामा समािेश गने गरी सुची समेत
प्रस्तुत गने,
िडा सलमलतिे सबै सरोकारिािाको बैठक बोिाइm, यसरी िलस्त र
टोि स्तरबाट संकलित भएको सूचीमा लबियगत प्राथलमकता लनधायरण
ऄनुसार रुजु गरर िडा सलमलत बाट पाररत गने र यसरी पाररत गदाय िडा
स्तरीय तथा गाईँ पालिका स्तरीय योजनामा बर्षगकरण गरी लसफाररश
सलहत सम्बलन्धत काययपालिकामा पेश गने,
यकद कु नै योजना दुआ िा दुइ भन्दा िकढ िडामा संचािन गररनु पने रहेछ
भने ती िडा बीचको समन्िय बैठक राखी ऄन्तर िडास्तरीय योजनाको
प्राथलमकता समेत सम्बलन्धत काययपालिकामा लसफाररश सलहत पेश गने,
गाईँ काययपालिका सलचििे िडािाट प्राप्त सबै सूचीिाइ तथा
गाईँ पालिका स्तरीय लबियगत शाखाबाट प्राप्त सूचीिाइ समेत एकककृ त
गने र यसरर एकककृ त गररएको सुचीिाइ लबिय क्षेत्रगत प्राथलमकता क्रम
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ऄनुसार सुची तयार गनुयका साथै ईक्त सुचीिाइ िडा स्तरीय र
पालिकास्तरमा बर्षगकरण गरी सम्बलन्धत बजेट तथा काययक्रम तजुयमा
सलमलतमा पेश गनय ऄध्यक्ष समक्ष प्रस्तुत गररने र ईक्त योजना तजुयमा
सलमलतमा पठाईने,
बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतिे यसरी प्राप्त योजना र काययक्रमिाइ
सम्बलन्धत लबिय क्षेत्रगत सलमलतमा छिफिका िालग पठाईने,
कृ लि सम्बन्धी लबियगत सलमलतिे यसरी िडा, लिियगत शाखा तथा
कृ लि सम्बलन्ध गैरसरकारी संस्था, लनजी क्षेत्र र सहकारी संस्थाबाट प्राप्त





सुचीिाइ एकककृ त गरी अफु िाइ प्राप्त बजेट पूिायनुमान र मागयदशयन
ऄनुसार भए नभएको हेनुयका साथै प्रदेश र संघीय योजना तथा काययक्रम
सँग पररपूरकता कायम समेत गराईने,
कृ लिसँग सम्बलन्धत ऄन्य लबियगत लनकायसँग समेत पारस्पररकता हुने
गरी कृ लि सम्बलन्ध बार्षिक तथा बहुबर्षियकाययक्रम र बजेट
प्राथलमकताक्रम लनधायरण गरी गाईँ काययपालिका स्तरीय बजेट तथा
काययक्रम तजुयमा सलमलतमा राय लसफाररश सलहत पठाईने,
यस गाईँ पालिकाका िालग बजेट िक्तव्यमा पाररनु पने कृ लि सम्बन्धी
नीलत समािेश गरी कृ लिमा हुने समलष्ट िगानी र ईपिब्धीको प्रक्षेपण
सलहतको नीलत तयार गरी सम्बलन्धत सभामा पेश गररने बजेट बक्तव्यको
मसौदा समेत तयार गरी योजना तजुयमा सलमलतमा प्रस्तुत गने।

योजना तजुयमा सलमलतिे कृ लि सलमलतबाट प्राप्त गरे को एकककृ त काययक्रम, बजेट र
नीलत गाईँ पालिकामा पठाईनु ऄगाडी लनम्न कायय गने,






सम्बलन्धत क्षेत्रमा संचािन हुने योजना र काययक्रममा दोहोरोपन अईन
नकदने गरी अपसी तादाम्यता र पररपूरकता कायम गने व्यिस्था
लमिाईने,
बजेट तथा काययक्रमको लबिय क्षेत्रगत सम्बलन्धत सलमलतमा पुनःछिफि
गराईनु पने भए गराइ ऄलन्तम प्रस्ताि तयार गरी काययपालिकामा पेश
गनय अदेश कदने,
अिलधक योजना तयार भएको रहेछ भने ईक्त अिलधक योजनाको दूर
दृलष्ट, िक्ष्य, ईद्देश्य, नीलत र काययक्रमका प्राथलमकता ऄनुकूि भए
नभएको हेरी ईक्त अबलधक योजनासँग तािमेि हुने गरी प्रस्तुत गने,
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संघीय सरकारमा नेपाि सरकारिे बजेट प्रस्तुत गने समय जेष्ठ १५ गते
तोककएको हुनािे बजेट बक्तव्यको संघीय नीलत समेत स्थानीय तहमा
ऄसर पने भए सो लििय समेत स्थानीयतहको नीलत र काययक्रम समाबेश
गने,
त्यस्तै प्रदेश सरकारिे जेष्ठ मसान्त लभत्र बजेट र काययक्रम प्रस्तुत गने हुँदा
स्थानीय तहिाइ ऄसर पने भए सो लििय समेत स्थानीयतहको नीलत र
काययक्रममा समाबेश गने,
अगामी अर्षथक बियको नीलत तथा काययक्रमको ऄलन्तम प्रस्ताि तयार
गने,
यकद िहु-बर्षिय योजना रहेछ भने त्यसको िगानीको प्रक्षेपण र ईपिलब्ध
िक्ष्य समेत लनधायरण गरी प्रस्तुत गने,
बजेट सीमा लभत्र रही बजेट तथा काययक्रमको प्राथलमकीकरण गने र घाटा
बजेट प्रस्तुत गनय बन्देज रहेको हुँदा कु नै हाितमा पलन घाटा बजेट र
काययक्रम लसफाररश नगने,
सम्बलन्धत गाईँ सभामा प्राप्त बजेट तथा काययक्रममा छिफि गरी ऄिाढ
२५ गते लभत्र काययपलिकासँग के लह थप बुझ्नु पने भएमा काययपालिकामा
लनदेशन सलहत प्रस्ताि सम्बलन्धत काययपालिकामा कफताय पठाईने
व्यिस्था गने,
काययपालिकािे यसरी प्राप्त कफताय हुन अएको बजेट तथा काययक्रममा के लह
हेरफे र गनय ईलचत देलखएमा िान देलखएमा पुष्टट्याँइ सलहत पुनःसम्बलन्धत
सभामा राय सलहत पेश गने,
सम्बलन्धत सभािे ऄिाढ मसान्त लभत्र बजेट र काययक्रम पाररत गररसक्नु
पने,
बजेट र काययक्रम साियजलनकककरणःसभाबाट स्िीकृ त भए पलछ लबलभन्न
संचार माध्यमबाट सियसाधारणको जानकारीका िालग बजेट, काययक्रम र

लिआएका नीलत काययपालिकािे प्रकालशत गनुय पनेछ।
ख. योजना कायायन्ियन
 गाईँ सभाबाट पास भएका कृ लि योजनाहरुको प्रभाबकारर संचािनका
िालग अबस्यकता ऄनुसार स्थानीय मापदण्ड तयार गररसोको अधारमा
काययक्रम कायायन्ियन गनेछ,
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सबै सरोकारिािािे काययक्रम र बजेटको कायायन्ियन र लजम्मेिारी
तालिका तयार गने,
काययक्रम स्िीकृ त भए पलछ सरोकारिािा सबै लििय प्रगलत प्रलतिेदन
अमसंचार माफय त साियजलनक गने गराईने र कायायियको सूचनापाटी र
िेबसाआटमा राख्ने।
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