हलेसी तुवाचुङ नगरपाललकाको कृ लष लवकास काययक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन काययलवधी,
२०७%
प्रस्तावना:
कृ लष क्षेत्रको समग्र लवकासका लालग खाद्ध्यान्न उत्पादन तथा पशुपालन, कृ लष उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ, सहकारी, कृ लष
सडक, ससचाइ, कृ लष प्रसार काययको व्यवस्थापन, संचालन र लनयन्त्त्रण गनेजस्ता लजम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेका गाउँ पाललका /
नगरपाललकामा संलवधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन द्वारा व्यवस्था भएको,
संलवधान र कानून प्रदत अलधकार र लजम्मेवारीलाई स्थानीय वलस्त रटोलस्तरमा रहेका कृ षक, कृ षक समूह एवं संस्था लगायतका
सरोकारवालाहरुसंगको समन्त्वय, सहभालगता र संलग्नतामा कृ लष काययक्रम संचालन व्यवस्थापनका लालग स्थानीय नीलत, ऐन, कानून
योजना तथा काययक्रम तजुयमा र कायायन्त्वयनका साथै मापदण्ड र गुणस्तर लनधायरणको प्राप्त लजम्मेवारी र त्यसको अनुगमन, लनयमन र
लनयन्त्त्रणको प्रणालीगत लवकासका साथै संस्थागत गनय, कृ लष लवकास गलतलवलधलाई लैङलगक, वातावरणमैत्री एवं जलवायू पररवतयन
अनुकूलन, समानुपालतक र समावेशी वनाइ योजना प्रणालीमा मूलप्रवालहकरण गनय, गाउँ पाललका / नगरपाललका क्षेत्रमा रहेका कृ षक,
लवशेष गरे र सीमान्त्तकृ त र लवपन्न कृ षकका आवस्यकता र प्राथलमकतालाई सहभालगतात्मक योजना तजुयमा प्रकृ या अवलम्बन गरी
एकककृ त र समन्त्वयात्मक रुपमा सम्बोधन, संचालन र व्यवस्थापन गनय, स्थानीय गाउँ पाललका / नगरपाललकामा कृ लष
काययक्रमलाईसंस्थागतरुपमा लवकास गनय, कृ षक वा कृ षक समूहको उपलब्ध सेवा र सुलवधामा सहज पहँच बढाउन सम्बद्ध कृ षकलाइ
ज्ञान, सूचना तथा प्रलवलधको प्रचार र प्रसारका मा्यमबाट सम्बद्ध सरोकारवाला सबैको साथै कृ षकको क्षमता लवकास गनय एवं समग्र
उत्पादन र उत्पादकत्व बृलद्ध गनय,नागररकलाई गुणस्तररय सेवा प्रदान गनय, कृ षक र उपभोक्तालाई कृ लष सामग्रीको उलचत मुल्य
प्रालप्तका लालग सहलजकरण, लनयमन र लनयन्त्त्रण गनय,कृ लष क्षेत्रमा सरकारी, लनजी, सहकारी र लवत्तीय संस्थाहरुबाट लगानी
पररचालन गरी व्यवसालयकरण र बजारीकरणका मा्यमबाट रोजगारी र आयमा बृलद्ध गनय,खाद्ध्य सुरक्षा रसंप्रभुताको अलधकार
कायम गनय गराउने काययमा योगदान एवं सहयोग पुरयाउने काययलाई ब्यवलस्थत गनय समेत आवस्यक देलखएकोले ऐनको दफा १०२को
उपदफा २ को अलधनमा रही हलेसी

तुवाचुङ नगर काययपाललकाले यो काययलवलध वनाई जारी गरे को छ ।

पररच्छे द १
१.

संलक्षप्त नाम र प्रारम्भ:

क.यस काययलवलधको नाम"हलेसी तुवाचुङ नगरपाललकाको कृ लष लवकास काययक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन काययलवधी, २०७%”
रहेको छ ।
ख. प्रस्तुत काययलवलध हलेसी तुवाचुङ काययपाललका/नगरकाययपाललकाले पाररत गरर स्थानीय राजपत्रमा प्रकालशत भएको लमलतदेलख
लागु हनेछ ।

२.

पररभाषा:

लबषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययलवलधमा,
क)

“प्रमुख” भन्नाले हलेसी तुवाचुङ नगरपाललकाको प्रमुख सम्झनु पछय।
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ख)

“उपप्रमुख” भन्नालेहलेसी

तुवाचुङ नगरपाललकाको उप-प्रमुख सम्झनु पछय ।

ग)

“ ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७%लाइ बुझाउँ छ ।

घ)

“प्रमुख प्रशासकीय अलधकृ त”भन्नालेहलेसी

तुवाचुङ नगरपाललकाको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गनय लजम्मेवारी

तोककएको प्रशासकीय अलधकृ तलाई सम्झनु पछय ।
ङ)

“ कानून” भन्नाले संघीय कानून, प्रदेश कानून र स्थानीय कानून सम्झनु पछय ।

च)

“काययपाललका” भन्नाले हलेसी

तुवाचुङ काययपाललका तथा नगर काययपाललका सम्झनु पछय ।

छ)

“कायय लवलध” भन्नाले “हलेसी

तुवाचुङ नगरपाललका कृ लष लवकास काययक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन काययलवधी, २०७%”

लाइ 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)

“कृ षक” भन्नाले कृ लष वा कृ लष क्षेत्रमा संग्लग्न कृ षक, उद्धमी र ब्यबसायी भन्ने बुझाउँ दछ ।

ञ)

“गाउँ पाललका” भन्नाले संलवधान बमोलजम स्थापना भएका------ गाउँ पाललका सम्झनु पछय । यसले गाउँ काययपाललकालाई समेत
जनाउने छ ।

ट)

“गाउँ सभा” भन्नाले संलवधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोलजमको----- गाउँ सभा सम्झनु पछय ।

ठ)

“ लजल्ला समन्त्वय सलमलत” भन्नाले संलवधानको धारा २२० को उपधारा (३) बमोलजमकोvf]6fªलजल्ला समन्त्वय सलमलत सम्झनु
पछय ।

ड)

“ लजल्ला सभा” भन्नाले संलवधानको धारा २२० को उपधारा (१) बमोलजमकोvf]6fª लजल्ला सभा सम्झनु पछय ।

ढ)

“नगरपाललका” भन्नाले संलवधान बमोलजम स्थापना भएकोहलेसी

तुवाचुङ

नगरपाललका सम्झनु पछय र सो शब्दले

महानगरपाललका तथा उप-महानगरपाललकालाई समेतलाई जनाउँ छ । यसले तत-तत काययपाललकालाई समेत जनाउँ दछ।
ण)

“नगरसभा” भन्नाले संलवधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोलजमकोहलेसी

त)

“पदालधकारी” भन्नालेहलेसी

तुवाचुङ नगर सभा सम्झनु पछय ।

तुवाचुङ काययपाललकाको अ्यक्ष, प्रमुख,उपा्यक्ष, उपप्रमुख, वडा अ्यक्ष तथा काययपाललकाका

अन्त्य सदस्य सम्झनु पछय ।
थ)

“प्रदेश” भन्नाले संघीय इकाइमा लवभाजन गररएको नेपालको संघीय इकाइको -- नं. प्रदेश सम्झनु पदयछ ।

द)

“लबषयगत शाखा” भन्नाले

हलेसी तुवाचुङ नगरपाललकामा कृ लष क्षेत्रको लवकासकालालग स्थापना भएका महाशाखा ,

शाखा, इकाई तथा सेवाके न्त्रलाई जनाउँ दछ । यसले अन्त्य लवषयगत क्षेत्रको लवकासकालालग

हलेसी तुवाचुङ नगरपाललकामा

स्थापना भएका शाखा वा महाशाखालाई समेत जनाउँ दछ।
ध)

“मन्त्त्रालय” भन्नाले कृ लष लवषय हेने नेपाल सरकारकोसंघीय मंत्रालय सम्झनु पछय । यस शब्दले कृ लष लबषय हेने प्रादेलशक
मंत्रालयलाई समेत जनाउँ दछ ।

न)

“योजना” भन्नाले आयोजना, पररयोजना तथा काययक्रम समेतलाई जनाउँ दछ ।

ऩ)

“वडा” भन्नालेहलेसी

प)

“वडाअ्यक्ष” भन्नाले हलेसी

तुवाचुङ नगरपाललकाको वडालाई सम्झनु पछय ।
तुवाचुङ नगरपाललकाका वडाका अ्यक्ष सम्झनु पछय ।
2

फ)

“वडा सलमलत” भन्नाले संलवधानको धारा २२२ को उपधारा (४) धारा २२३को उपधारा(४) बमोलजमको

हलेसी तुवाचुङ

नगरपाललकाको वडा सलमलत सम्झनु पछय ।
ब)

“सदस्य” भन्नाले,

१) नगरपाललकाको सम्बन्त्धमा हलेसी तुवाचुङ नगर सभा वा नगर काययपाललकाको सदस्य सम्झनु पछय र सो शव्दले
नगर सभा वा नगरकाययपाललकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अ्यक्ष वा वडा सलमलतकोसदस्यलाईसमेतजनाउँ छ ।
२) कृ लष सलमलतको सम्बन्त्धमा हलेसी तुवाचुङ नगरपाललमा कृ लष काययक्रम संचालन र व्यवस्थापन गनय हलेसी
तुवाचुङ नगरपाललकामा गठन भएको कृ लष सलमलत तथा उप सलमलतका संयोजक, उप संयोजक तथा सदस्य
समेतलाई जनाउँ छ ।
भ)

“सलमलत” भन्नाले यस काययलवलधको व्यवस्था अनुसार हलेसी

तुवाचुङ नगरपाललकामा गठन भएको कृ लष लवकास सलमलत तथा

उपसलमलतलाई जनाउँ दछ ।
म)

“संलवधान” भन्नाले नेपालको संलवधानलाइ सम्झनु पदयछ ।
व) “संघ” भन्नाले संघीय संरचनाको सबै भन्त्दा मालथल्लो इकाइको रुपमा रहने संघीय तह सम्झनु पदयछ।

श)

“स्थानीय तह” भन्नाले

हलेसी तुवाचुङ नगरपाललका तथा लजल्ला सभालाई सम्झनु पदयछ र सो शब्दलेvf]6fª लजल्ला

समन्त्वय सलमलत समेत लाई जनाउँ द छ ।
पररच्छे द २
३.कृ लष काययक्रम संचालन र व्यवस्थापनकालालग संस्थागत संरचना:
नगरपाललकाको संगठन संरचना:
क)

हलेसी तुवाचुङ नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रको आवस्यकता र प्राथलमकता अनुसार आफ्नो क्षेत्र लभत्र कृ लष क्षेत्रको समग्र
लवकासका लालग आफ्नो काययलवभाजन लनयमावली बमोलजमको कायय संचालन गनय गराउनमा सहयोग पुरयाउन कृ लष
महाशाखा/शाखा स्थापना गरी संचालन हनेछ। त्यस्तै वडा वा सेवा के न्त्रस्तरमा समेत कृ लष काययक्रम संचालन ब्यवस्थापन गनय
आवस्यक प्रालवलधक सेवा परयाउन सहजीकरणकालालग कृ लष इकाईको स्थापना गररने छ ।
ऊक्त महाशाखा/शाखाको काम, कतयव्य र लजम्मेवारी गाउँ वा नगरपाललकाले पाररत गरे को कायय लबभाजन लनयमावलीमा
व्यवस्था भए बमोलजम हनेछ ।

ख)

उक्त महाशाखा/शाखा तथा वडा वा सेवाके न्त्रमा कलत स्थायी र करारका कमयचारी रहने छन भन्ने लबषय नगरपाललका वा
गाउँ पलाकाले पाररत गरे को संगठन संरचना अनुसार हने छ ।

ग)

नगरपाललका क्षेत्रमा संलवधान र ऐन द्वारा लनधायरण गरे का कृ लष सम्बन्त्धी कायय लजम्मेवारी सम्पादनमा सहयोग पुरयाउन र
कृ लष काययक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कायायन्त्वयन गनय गराउन नगरपाललकाले पाररत गरे को कायय लवभाजन लनयमावलीको
अलधनमा रही नगरपाललकाको कु नै सदस्यको संयोजकत्वमा लनम्नानुसारका सदस्यरहेका देहाय बमोलजमको कृ लष लवकास
सलमलतगठन गने।
कृ लष लवकास सलमलतको गठन
क)

नगरपाललका स्तरीय:

१.

नगरपाललकाका प्रमुख/उप-प्रमुख वा प्रमुखले तोके को नगर काययपाललकाको सदस्य संयोजक
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२.

नगरपाललकाका अ्यक्ष वाप्रमुखले तोके को नगरपाललकाका मलहला सदस्य
सदस्य

३.

नगरपाललकाले तोके को नगरपाललकाका दललत वा अल्पसंख्यक सदस्य

सदस्य

४.

नगरपाललकाका योजना महाशाखा/ शाखा/उपशाखाका प्रमुख

सदस्य

५.

नगरपाललकाका उद्धयोग बालणज्य संघका प्रलतलनलध

सदस्य

६.

नगरपाललकाका ससचाइ शाखाका प्रलतलनलध

सदस्य

७.

नगरपाललकाका सहकारी शाखाका प्रलतलनलध

सदस्य

८.

नगरपाललकाका कृ लष सडक शाखाका प्रलतलनलध

सदस्य

९.

नगरपाललका क्षेत्रमा रहेका कृ लष अनुसन्त्धानके न्त्रका प्रलतलनलध

सदस्य

१०. नगरपाललका क्षेत्रमा काययरत गैरसरकारी संस्थाका प्रलतलनधी

सदस्य

११. नगरपाललका लभत्रका लवलभन्न पेशागत कृ लष उद्धयोलग, व्यवसायी र एग्रोभेटको प्रलतलनलध
सदस्य
१२. नगरपाललकाका लस्थत बैंक /लवलतय संस्थाका प्रलतलनलध

सदस्य

१३. नगरपाललकाका लवत्तीय एवं कृ लष सहकारी संस्थाका प्रलतलनलध

सदस्य

१४. नगरपाललकाका लभत्रका उत्कृ ष्ट कृ षक समूह को भेलाबाट प्रलतलनलधका रुपमा छनौट भएका उत्कृ ष्ट कृ षक
सदस्य
१५. नगरपाललकाका लभत्रका कृ षक अगुवाको भेलाबाट मनोनयन भएका एकजना मलहला र एकजना पुरुष प्रलतलनलध
सदस्य
१६. नगरपाललकाका वडास्तर का एक वा सेवाके न्त्र स्तरका एक कमयचारी पशुसेवा र कृ लषका गरी दुई जना प्रलतलनलध
सदस्य
१७. नगरपाललकाका कृ लष वा पशु सेवा शाखाका(सदस्यसलचव नभएको) शाखाका प्रलतलनलध
सदस्य
१८. नगरपाललकाका कृ लष वा पशु सेवा महाशाखा/शाखाका प्रमुख

सदस्य-सलचव

नोट: नगरपाललकाका गुणस्तर लनयन्त्त्रण शाखा, वजार व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख वा प्रलतलनलध तथा कृ लष संग सम्बलन्त्धत लवशेषज्ञ
वा अनुभवी कृ षक, कृ लषक्षेत्रमा उत्कृ ष्टयोगदानपुरयाउने व्यलक्तलाई आवस्यकतानुसार आमन्त्त्रण गनय सककने छ ।

ख)

वडास्तरीय

नगरपाललका वा गाउँ पाललकाको वडातहमा कृ लष र पशुपंछी सेवा लवकासमा सहयोगतथा समन्त्वयकालालग देहाय बमोलजमको
सलमलत गठन हने छ:
१.

वडा अ्यक्ष वा लनजले तोके को कु नै अन्त्य सदस्य

- संयोजक

२.

वडाको मलहला सदस्य

- सदस्य

३.

वडाका सलचव

-सदस्य

४.

वडास्तरमा कृ लष सम्बद्ध गैर सरकारी संस्थाका प्रलतलनधी

५.

वडामा काययरत उत्कृ ष्ट कृ षक समूह म्ये भेलाबाट छनौट भएका कृ षक प्रलतलनलध -सदस्य

६.

वडा लस्थत कृ लष वा पशु सेवाके न्त्रका प्रमुख

- सदस्य
-सदस्य
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७.

वडा लस्थत कृ लष वा पशु सेवाके न्त्रका प्रमुख म्ये जेष्ट प्रमुख

-सदस्यसलचव

नोट: वडालभत्रका उत्कृ ष्ट कृ षक, लवशेषज्ञ वा कृ लष समबलन्त्ध ज्ञान र सीप भएका व्यलक्तलाइ आवस्यकतानुसार आमन्त्त्रण गनय सककनेछ ।
क) उपरोक्त सलमलतहरुमा एक मलहना लभत्र सबै पद पुर्तत भइ कायय सुचारु गनुय पने छ ।
ख) सलमलतहरुले अफ्नो आन्त्तररक काययलवलध आफै बनाइ कायय सुचारु गने छन र आवस्यकतानुसार बैठक बस्ने छ तर कलम्तमा पलन
वषयको तीन पटक सलमलतको बैठक अलनवाययरुपमा बस्नु पने छ ।
ग) उपरोक्त सलमलतहरुमा रालजनामा पेश गरी वा अन्त्य कु नै ककलसमले ररक्त हन आएमा जसरर शुरुमा लनयुलक्त भएको हो सोही
प्रकृ या पुरयाइ पद पूर्तत गने व्यवस्था गररनेछ ।
पररच्छे द ३
४. कृ लष लवकास सलमलतको काम, कतयव्य, अलधकार, लजम्मेवारी र उत्तरदालयत्व:
१.संस्थागत सुदकृ ढकरण कायय:
क) समूह र संस्था गठन र पररचालन:
प्रतेक वडाकायायलय अन्त्तरगतका बलस्त/टोलमा आवस्यकतानुसारका व्यवसालयक कृ षक समूह, संस्था गठन गनय प्रोत्सालहत
गने।यसरर समुह गठन गदाय मलहला, पुरुष वा लमलित जुन उपयुक्त हन्त्छ सोही अनुसार समूह गलतलशलता र व्यवहाररकता
हेरी गठन गने। सके सम्म उत्पादन लबशेषका आधारमा समूह गठन गनय उत्प्रेररत गने। एउटा समूहमा एउटा पररवारको एउटा
सदस्य मात्र राख्नेर एउटा समूहको व्यलक्त सके सम्म अको समूहको सदस्यता नललने गरर व्यवस्था गने ।
क) लवगतमा गठन भएका कृ षक समुहको साथै संस्थाहरुको लगत तथा अलभलेख वडागत र काययप्रकृ लतगत रुपमा अ्यावलधक
गरी राख्ने।
ग) समूह- समूह लमलेर अन्त्तरसमूह र सहकारी संस्थामा आवद्ध हन समूहहरुलाई उत्प्रेररत गने ।
घ) समूह वा संस्थालाई वडा कायायलयमा दताय समेत गरी राख्ने र अनुदान वा कृ लष सामलग्रको माग संकलन र लवतरणमा
यी समूह वा संस्था पररचाललत गने ।
ङ) समूह वा संस्थाको लवधान लगायत बैठक बस्ने, माइन्त्यूट राख्ने, बचत पररचालन गने भए त्यसको लवलध र प्रकृ यामा
समेत सलमलतले आवस्यक प्रालवलधक सहयोग पुरयाउने।
च) कृ षक समूह र संस्थालाई समूहको लबशेषतानुसारको ताललम, अवलोकन भ्रमण, प्रोत्साही पुरुस्कार जस्ता काययक्रम
संचालन गरी लतनको क्षमता लवकासका साथै काययमा उत्प्रेररत समेत गराइ रानने ।
छ) सरकारी वा गैरसरकारी तहबाट ती समूहलाई उपलब्ध गराइने िोत साधन, औजार, उपकरण, मल लबउ लबजन,
बाख्रा, कु खुरा आकद बारे समेत पूवय जानकारीकदई समयमै माग संकलन गने ।
ज) समूह एवं संस्था माफय त उन्नत लवउ लवजन उत्पादन स्थानीयस्तरमा नै गने काययक्रम संचालन गरी ती समूहहरुले
उत्पादन गरे का लबउ लबजन लबक्री गनय चाहेमा स्थानीय खरीद नीलत तय गने र उलचत मुल्यमा खररद काययको व्यवस्था
समेत गरी कृ षकलाई प्रोत्सालहत गने ।
२. स्थानीय कृ लष िोत व्यलक्तको रुपमा अनुभवी कृ षक अगुवाको छनौट र संलग्नता:
क) स्थानीय स्तरमा अन्नखेलत, तरकारी खेलत, फलफू ल खेलत, माछापालन, पशुपालन, कु खुरापालन आकद काययमा व्यवहाररक ज्ञान
आजयन गरे का अनुभवी अगुवा कृ षकहरुको ज्ञान, अनुभव र सीपलाई कृ षक बाट कृ षकमा व्यवहाररक रुपमा आदान प्रदान गनय
त्यस्ता उत्कृ ष्ट अनुभवी कृ षकलाई सलमलतबाट छनौट गरी लबषयगत ताललम समेत प्रदान गने।
ख) यसरी ताललम प्राप्त उत्कृ ष्ट अनुभवी कृ षकलाई कृ लष प्रसार काययक्रममा संलग्न गराउने नीलत ललने ।
ग) उत्कृ ष्ट अनुभवी कृ षकलाई CTEVT बाट थप सीप आजयनको अवसर समेत कदइ मान्त्यता कदने व्यवस्था गने ।
घ)

नगरपाललका क्षेत्रमा लबलभन्न कृ षक समूमा लतनको आवद्धता जनाउने संस्थागत व्यवस्था गने ।
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ङ)

ककसान देलख ककसान मा प्रसार गनय स्थानीय भाषा तथा पररलचत व्यलक्तबाट सीप, ज्ञान प्राप्त गनय सहज, कम खर्तचलो र समयमा
उपलब्धहनका साथै दीगो समेत हने देलखएकोलेककसान देलख ककसान काययक्रमलाई संचालन, व्यवस्थापन र प्रोत्सालहत गने नीलत
ललने ।

३. स्थानीय एग्रोभेटको छनौट र संलग्नता:
क) नगरपाललका क्षेत्रमा लनजी क्षेत्रको संलग्नता एवं पहँच बढाउन स्थानीय नागररकलाई एग्रोभेट को स्थापना गनयका लालग
प्रोत्साहन गनय र लतनलाई आवस्यक ताललम र कृ लष प्रलवधी समेत प्रदान गने ।
ख) गाउँ पाललका तथा नगरपाललका मा एग्रोभेट दताय गराई लवउ, लवजन, औषलध, सा-साना कृ लष उपकरण सहज उपलब्ध
गराउने व्यवस्था गने ।
४. स्थानीय सहकारी संस्थाको पररचालन:



नगरपाललका क्षेत्रमा उत्पादनमूलक, बजारमुलक, सेवामूलक र लनकासी मूलक, बचत तथा कजाय सहकारीमा बर्तगकरण गरी
लतनलाई स्थानीय तहमा इजाजत कदन लसफाररश गररने छ र तदनुसारका सेवा सहजरुपमा कृ षकहरुलाई कदने गरी
सहजीकरण गने ।



पररपक्व कृ षक समूहलाई स्थानीय तह बाटै कृ षक समूह ऐन लनमायण गरर प्रारलम्भक कृ षक समूह लाई कृ षक समुहमा दताय
गने अथवा कृ लष सहकारीमा रुपान्त्तरण गने कायय अनुसूची १ बमोलजम गने ।

५. कृ लषको थोक तथा खुरा व्यापार प्रबद्धयन:
क) एक वा एक भन्त्दा बढी स्थानीय तह लमलेर कृ लषको थोक र खुरा व्यापार प्रवद्धयन गने नीलत ललइने छ र यसमा प्रदेश तथा
संघीय सरकारको प्रालवलधक तथा आर्तथक सहयोग समेत जुटाउने व्यवस्था गने।
ख) कृ षकले उलचत मूल्य पाउने र उपभोक्तालाई पलन लवचौललयाको जथाभावी मूल्यबाट जोगाउने मूल्य नीलत तजुयमा गरी लागु
गने ।
ग) नगरपाललका क्षेत्रमा खाद्ध्यान्न तथा पशु हाट बजार, लचस्यान के न्त्र, रालिय, अन्त्तररालिय लनकासीको ब्यवस्था समेत गनय
रालिय बजार संग आबद्ध गराउने व्यवस्था गने ।
घ) सरकारी क्षेत्रबाट मात्र यी कायय संभव नहने हंदा सरकारी लनजी र लवत्तीय क्षेत्रको समन्त्वय र साझेदारीमा यस्ता कायय
अगालड बढाउन नेपाल सरकार र प्रादेलशक सरकारले समेत सहलजकरणका लागी नगरपाललका माफय त समन्त्वय स्थालपत गनय
आवश्यक व्यवस्था गने ।
६. कृ लष लवयालय र कृ लष अनुसन्त्धान के न्त्रहरुको प्रालवलधक सहयोग जुटाउने:
क) स्थानीय वा लनकटतम गाउँ पाललका तथा नगरपाललकामाCTEVTबाटसम्बन्त्धन प्राप्त कृ लष लवद्धयालयहरु संग दीघयकालीन
सम्बन्त्ध स्थापनाकोव्यवस्था गने ।
ख) लवद्धयालयका लवद्धयाथीहरुलाई कृ षक समूह संग आबद्ध गराई प्रलवलध स्थानान्त्त रणमाप्रालवलधक सहयोग पुरयाउनकालालग
संस्थागतरुपमा ती लवद्ध्यालयसंग साझेदारी सम्झौता गनय मसौदा तयार गरी सम्बलन्त्धत काययपाललकामा पेश गरी ती
लवद्ध्यालयको औपचाररक सम्बन्त्ध स्थालपत गराउने काययमा सहयोग पुरयाउने।
ग) यस काययमा आवस्यक देलखए स्थानीय लशक्षा शाखा/महाशाखालाई समेत आवद्ध गराई कायय अगालड बढाउनेव्यवस्था गने ।
घ) त्यस्तै रालिय एवं प्रादेलशक अनुसन्त्धान के न्त्र हरु संग पलन सहकाययकोलागी सहकाययको ढाँचा तयार गरी स्वीकृ त उन्नत
प्रलवलध र लवउ लवजनहरु कृ षकको थलोमा प्रदशयन गराउनका लालग सहलजकरणकोव्यवस्था गने।
७. कृ लष प्रसारका अन्त्य काययक्रमहरु संचालन गने:
कदगो कृ लष लवकासका लालग गनुय पने कायय र अपनाउनु पने प्रकक्रयाहरु तथा नयाँ वा आधुलनक प्रलबलधको प्रचार प्रसार गनयका
लालग अवलम्बन गनुय पने कृ लष प्रसारका तररकाहरु मागयदशयन अनुरुप गने व्यवस्था गने ।
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८. स्थानीय योजना तजुम
य ा, कायायन्त्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन प्रकृ या मा सहभालगता जनाउने:
क) स्थानीय योजना तजुयमा चरणको समयताललकाका अलधनमा रही सहभलगतामूलक समावेशी योजना तजुयमा गनय
गाउँ पाललका तथा नगरपाललकालाई समग्र कृ लष क्षेत्रको बजेट पूवायनुमान, मागयदशयन र आगामी आर्तथक बषयमा ललइने नीलत
समेत लनलित समयमास्थानीय कृ लष लवकास सलमलतले पेश गरी योजना प्रकृ यालाईसघाउ पुरयाउने।
ख) कृ लष लवकास योजना संग सम्बद्ध नीलतगत लनणयय ललन गाउँ पाललका वा नगरपाललकालाई लनम्न ककलसमको प्रालवलधक
सहयोग पुरयाउने:
१. कृ लष लबषयगत क्षेत्रको म्यकाललन आवलधक योजना तजुयमा गरी स्थानीय आवलधक योजनाको अलभन्न अंगको रुपमा
मुलप्रवालहकरण गने र लगानी सुरलक्षत गराउने कायय;
२. कृ लष लबषयगत क्षेत्रको म्यकाललन संरचना(MTEF) तयार गरर कलम्तमा पलन प्राथलमकता प्राप्त योजना र
काययक्रमकाललग लगानी सुरलक्षत गराउने कायय;
३. आवलधक योजनाको लक्ष, उद्देश्य र नीलत तथा रणनीलत बमोलजम बार्तषक योजना तजुयमा गने गराउने कायय;
४. कृ लष क्षेत्रमा संलग्न सबै सरोकारवालाको समन्त्वय बैठकको आयोजन गरी सरकारी, लनजी, सहकारी तथा गैरसरकारी
एवं लवकाससाझेदारहरुको संलग्नतामा आगामी आ.ब.मा गररने लगानीकालालग बजेट पुवायनुमानको प्रक्षेपण तयार
गरी स्थानीय काययपाललकामा समयमै प्रस्तुत गने कायय;
५.

अन्त्य लबषयगत क्षेत्र संग समन्त्वय गरी स्थानीय तहको योजना प्रकृ यामा मूलप्रवालहकरण गने कायय ;र

६.

पररच्छे द-मा कदएको योजना चक्रमा सहभालगता जनाउने कायय ।

ग) कृ लषकाययक्रममुख्यतया कृ षकको खेत बारीमा संचालन हने हनाले योजना तजुयमा गदायनै कृ षकलाई के कस्तो प्रालवलधक,
आर्तथक वा वस्तुगत सहयोग चालहने हो त्यस्को स्पष्ट पलहचान गरी तदनुसार कायय गनय गराउन नगरपाललका लाई आवस्यक
लनम्न सहयोग योजना बद्ध ढंगबाट पुरयाउने व्यवस्था गने ।
वडामा संचालन हने कृ लष काययक्रमलाई स्थानीय कृ षक समूह, सहकारी, अगुवा वा अन्त्य सरोकारवालाहरुसंग अन्त्तरकृ या
गरी देहाय बमोलजमको बर्तगकरणका आधारमा वडा सलमलतमा प्रस्तुत गने:
१. स्थानीय कृ षक समुह, संस्था, सहकारी संस्था, उपभोक्ता समूह, गैरसरकारी संस्था वा कृ षकको
आफ्नै िोतबाट संचाललत हने काययक्रम;
२. सम्बलन्त्धत गाउँ पाललका वा नगरपाललकाको लागत सहभालगतामा संचालन हने काययक्रम;
३. गाउँ पाललका वा नगरपाललकाको आफ्नै िोतले संचालन हने काययक्रम;
४. प्रदेश वा संघीय सरकारको अनुदानबाट संचालन हने काययक्रम;
५. प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहको समन्त्वयमा संचालन हने काययक्रम;
६. लवकास साझेदारसंगको सहकाययमा संचालन हने काययक्रम;
७. लनजी क्षेत्रसंगको साझेदारीमा संचालन हने काययक्रम;र
८. अन्त्य कु नै ककलसमबाट संचालन हने काययक्रम ।
९. कृ लष क्षेत्र लवकास लवस्तार र प्रवद्धयनात्मक कायय:
क) अनुभवी अगुवा ककसान प्रवद्धयन :

 उद्धयलम ककसान तथा अनुभवी अगुवा ककसानकालालग क्षमता लवकासका काययक्रम संचालन गने र लतनको सीप, ज्ञान र
अनुभवलाई पहँच नपुगेका कृ षक सम्म पुरयाउन ;र

 यसरी स्थानीय सीप, ज्ञान र अनुभवलाई कृ षक समक्ष पुरयाउन सम्बलन्त्धत सलमलतले नमयस, मापदण्ड तथा ज्याला
दररे टको सुझाउ सलहत सम्बलन्त्धत गाउँ पाललका वा नगरपाललकामा पेश गने र पाररत गराई लागु गनय गराउन सहयोग
पुरयाउने ।
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ख) उत्तम अभ्यासको संचार, लसकाई प्रबद्धयन:

 कृ लष काययको उत्तम अभ्यासको आदान प्रदान, प्रचार, प्रसारको (मेला, प्रदशयनी, अवलोकन भ्रमण आकदको) आयोजन
गने;

 एक गाउँ , वलस्त र टोल एक उत्पादनकाययक्रमको प्रवद्धयन गने;
 व्यवसालयक कृ लष र प्रलवलध बारे र यस्को तुलनात्मक लाभको व्यापक प्रचार प्रसार गने; र
 कृ लष सूचना के न्त्र, इ-कृ लषप्रलवलधको लवकास बारे स्थानीय गाउँ पाललका तथा नगरपाललका राय सल्लाह कदने र आवस्यक
प्रालवलधक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
ग) कृ लष मल व्यवस्थापन:
माटो सुधार, प्रारांलगक पदाथय व्यवस्थापन,प्रारांलगक एवं कम्पोष्ट मल प्रवद्धयन, दीगो कृ लष लवकास गलतलवलध संचालन गने ।
घ) तरकारी खेलत प्रवद्धयन र लवकास:

 व्यवसालयक तथा बेमौसमी तरकारी खेलत प्रवद्धयन गनय हररत गृह, प्लालष्टक घरको प्रयोगमा व्यापकता कदने र स्थानीय
पररलस्थलत अनुसारका तरकारी खेलत प्रोत्साहन गने, तरकारी खेलतमा नवीनतम प्रलवलधको जानकारी गराउने, स्थानीय
तहमा सीप, प्रलवलध, ज्ञान, अनुभवलाई हस्तान्त्तरण गने; र

 स्थानीय संभाव्यतानुसार कु ररलो, च्याउ, लनगालो खेलतको प्रवद्धयन र लवकास गने र बजारीकरण गने ।
ङ) फलफू ल खेलतको प्रवद्धयन र लवकास:
फलफू लको नसयरी स्थापना, स्थानीय संभाव्यताका आधारमा आँप, ललची, के रा, कटहर, भुँइ कटहर,सुन्त्तला, कागलत, जुनार,
मौसम, नासपालत, स्याउ, अंगूर, ककवी, एभओकाडो आकद जस्ता फलफू ल खेलतलाई व्यावसालयक रुपमा उत्पादन बढाउने र
बजारीकरणमा सहयोग पुरयाउने ।
च) गैरकाष्ठ तथा जलडबुटी खेलत प्रवद्धयन:
स्थानीय संभाव्यताका आधारमा गैर काष्ठ उत्पादन, जलडबुटी (पाँच औले, कु टु कक,जैतुन, लततेपालत, रटमुर, ढंटेलो, ररट्ठा
आकद) खेलतलाई व्यावसालयकरुपमाप्रवद्धयन गनुयका साथै स्थानीयस्तरमा त्यसको प्रशोधन कायय समेत गनय गराउन सहयोग
पुरयाउने ।
छ)

नगदे तथा लवशेष वालीकोव्यवसालयक खेलत :

 सघन धान खेलत प्रलवलध(SRI), उन्नत गहँ, मकै , कोदो, फाफर आकदको प्रवद्धयन र लवकास गने;
 नगदे बाली प्रवद्धयन(लचया, ककफ, अदुवा, बेसार, लसुन, प्याज,के शर, अलैची, उखु,के मोमाइल, मेन्त्था, सजीवन
आकद)तथा व्यवसालयकरण सम्बलन्त्ध कायय गने; र

 उन्नत जातका लवउ, लबजन उत्पादन तथा प्रवद्धयन, नसयरी स्थापना र सुदकृ ढकरण(खाद्ध्यान्न, तेलहन, दलहन,तरकारी,
भुइघास, डालेघास,फलफू ल आकद) गने गराउने ।
ज) कृ लष सामाग्री व्यवस्थापन:
कृ लष सामाग्री( ट्रैक्टर, ट्रेलर,थ्रेसर, पम्प,लवषाकद, पशु औषधी, प्लालष्टक पाइप आकद) को प्रदशयन र सामुलहकरुपमा प्रयोगको
लालग प्रोत्सालहत गने ।
झ) पशुपालन तथा व्यवसायीकरण:

 उन्नत जातका तथा व्यवसालयकरणका लहसाबले बकढ तुलनात्मक लाभ कदन सक्ने बाख्रा, बंगुर, कु खुरा, हाँस, बट्टाई,
माहरी, गाई, भैंसी, माछा, अलस्ट्रच, भेडा आकद पालनमा कृ षकलाई प्रोत्सालहत गने ;

 सहललयत कृ लष ऋणकासाथै बीमाको व्यवस्था गने;
 दूध तथा दुग्ध पदाथय उत्पादन तथा प्रशोधनको लालग उपयुक्त वातावरण बनाउने;
 गोठ तथा गोठे मल सुधार, पशुमूत्र संकलन तथा प्रयोग,जैलवक लवषाकद प्रवद्धयन सम्बलन्त्ध कायय गने;
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 पशु पोषण, खकय , चरनक्षेत्र लवकास व्यवस्थापन, डालेघाँस, भुइघाँस, अमररसो आकद उत्पादन तथा प्रशोधन गने ; र
 पशु स्वास्थ सेवा व्यवस्थापन,आधुलनक प्रलवलधयुक्त पशु आहारा व्यवस्थापन,नश्ल सुधार, पशुलशलवर,आइ.लप.एम.
पाठशाला संचालन गने गराउने ।
ञ) साना ससचाई:
साना ससचाई प्रलवलध हस्तान्त्तरण तथा प्रवद्धयन(बषायको पानी संकलन तथा प्रयोग,ट्डूबवेल, कु लो, पैलन, पोखरी,
लस्प्रङ्कलर,थोपा लसचाइ, प्लालस्टक पोखरी आकद) सम्बलन्त्ध कायय गने ।
ट) खाद्ध्य संरक्षण तथा भण्डारण:

 स्थानीय गाउँ पाललका तथा नगरपाललकाको खाद्ध्यान्न उत्पादन तथा आवस्यकताको

साथै खाद्ध्यान्न अल्पता

पररवारको तथयांक संकलन गने र उपलब्धता तथा आपुर्ततको लस्थलत अद्ध्यावलधक गने ; र

 स्थानीय तहमा खाद्ध भण्डारणको सीप हस्तान्त्तरण,अलभमुलखकरण, स्थानीय उत्पादन खररदको समथयन मूल्य लनधायरण
लगायत खररद काययको व्यवस्थापन गने, न्त्यून खाद्ध्यान्न समयमै आपुर्ततको व्यवस्था गने गराउने रस्थानीय
गाउपाललका तथा नगरपाललकामा खाद्ध्यान्न अल्पताको तथयांक अद्ध्यावलधक गरी राख्ने ।

१०.

कृ लष सम्बलन्त्ध नीलत, कानून र योजना सम्बलन्त्ध कायय:

स्थानीय गाउँ पाललका तथा नगरपाललकाको सान्त्दर्तभकता हेरी संघीय तथा प्रादेलशक नीलत र कानून संग नबालझने गरी स्थानीय नीलत
र कानून योजना, गुरु योजना तजुयमा , मापदण्ड लनधायरण र लनयमन का लालग सम्बलन्त्धत गाउँ पाललका वा नगरपाललकालाई
प्रालवलधक सहयोग पुरयाउने ।
११.

स्थानीय तहमा क्षमता लवकास सम्बलन्त्ध कायय :



स्थानीय कृ षक समूह, मलहला कृ षक, साना तथा लसमान्त्त ककसान, जग्गा लवलहन आकदलाई उनीहरुको चाहना र
प्राथलमकतानुसारका काययक्रम तजुयमा गरी संचालनको व्यवस्था लमलाउने;




स्थानीय कृ लष रोजगारीलाई मायायकदत बनाउन ज्यालाको उलचत व्यवस्था गने;
कृ लषभुलमको समुलचत प्रयोगको नीलत तय गरी साना तथा सीमान्त्तकृ त ककसान, भुलमहीन, हरुवा, चरुवा तथा हललया
आकदलाई त्यस्को उपयोग गनय जग्गाधनी संग सम्झौता गरी पट्टामा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गने;



सीमान्त्तकृ त ककसान, भुलमहीन, हरुवा, चरुवा तथा हललया आकदमा भएको सीपको अलभबृलद्ध गने, नयाँ प्रलवलध र त्यसको
प्रयोगको समुलचत व्यवस्था गने;र


१२.

सरकारबाट प्राप्त अनुदान संग यस्ता लवपन्न बगयको पहँच बढाउने ।

स्थानीय तहमा लवलभन्न मापदण्ड र गुणस्तर कायम राख्न लनयमनको ब्यवस्था:
मासु जाँच, औषलध वा लवषाकदको प्रयोग, नापतौल, हाटबजार र मूल्य लनयमन, ज्याला मजदुरी आकदको मापदण्ड र
गुणस्तर कायम राख्न लनयमनको ब्यवस्था गने ।

१३.

आन्त्तररक काययलवलध तथा लवलनयावलीको व्यवस्था:
क) कृ लष सलमलतको लनम्न ब्यवस्था समेरटएको आन्त्तररक काययलवलध पाररत गरी कायय सुब्यवलस्थत गने






अ्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सलचव तथा वडा कृ लष समन्त्वय सलमलत को कायय जम्मेवारीको व्यवस्था गने;
बैठक संचालन र व्यवस्थापनको व्यवस्था लमलाउने;
नगरपाललका क्षेत्रमा कृ लषकाययक्रम संचालन र व्यवस्थापनकाललग आवस्यक नीलतगत र कानूनगत लनणयय ललने;र
स्थानीय कृ लष अगुवा पररचालनको ब्यवस्था लमलाउने ।
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१४.

कृ लष प्रालवलधक जनशलक्तको प्रक्षेपण



कृ लष सम्बद्ध सबै कायायलयको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी गराई कृ लष क्षेत्रलाई चालहने न्त्युनतम जनशलक्त र
त्यसको ककलसम(स्थान लवशेष अनुसार) तह आकद लनधायरण गने र स्थानीय गाउँ पाललका तथा नगरपाललकामा राय सलहत
पेश गने;



दरबलन्त्द स्वीकृ त गराउन सम्बलन्त्धत स्थानीय पाललकामा लसफाररश गने र स्वीकृ त भए पलछ स्थानीय काययपाललका संग
समन्त्वय गरी मागको आकृ लत फारम प्रादेलशक लोकसेवा आयोगमा पठाउने;



लसफाररश भइ आएका कमयचारीलाई कायय लजम्मेवारी तोकी आवस्यकतानुसार महाशाखा, शाखा,उपशाखा वा वडामा
काममा लगाउने;



कायय लजम्मेवारी लववरण अनुसार कमयचारी हरुसंग काययसम्पादन करार गने र प्रोत्साही पुरस्कार एवं दण्ड सजायको
व्यवस्था रकायय लजम्मेवारी लनवायह गरे अनुसार गने गराउने व्यवस्था लमलाउने;र


१५.

गैर सरकारी वा लनजी क्षेत्रका जनशलक्तदोहोरो नपने गरी उलचत पररचालनको नीलत अवलम्बन गने ।

संलवधान, ऐन र कानून द्वारा तोककएको कायय लजम्मेवारीको सम्पादन, संयोजन, लनक्षेपण तथा समन्त्वय:



ऐनद्वारा काययलवलधको दफा ४ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय कृ षक समुह, सहकारी संस्था, बजार ब्यवस्थापन,
कृ लषतथा पशुपालन, कृ लष उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थय सम्बन्त्धी तथा कृ लष प्रसार सम्बलन्त्ध मूख्य लशषयक र
अन्त्तगयत नगर काययपाललकाले पाररत गरे को ऐन र लनयमावली वा कानूनको अधीनमा रही लवलवध कृ याकलाप संचालन
र व्यवस्थापनको कायय गने;



प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट समय समयमा स्थानीय तहले गनय सक्ने गरी प्रत्यायोलजत वा लनक्षेलपत भएर आउने कायय
लजम्मेवारीलाई आफ्नो क्षेत्रमा संचालनकोब्यबस्था गने;



उक्त सबै प्राप्त कायय लजम्मेवारीलाई स्थानीयतहमा काययरत सबै सरोकारवालाको सहकायय वा समन्त्व यमा कायय सम्पादन
गररने ब्यवस्था लमलाउने;



वडास्तरबाट गररने कृ लष काययको लजम्मेवारीको सूची तयार गरी पाररत गनय गराउन सम्बलन्त्धत गाउँ काययपाललका / नगर
काययपाललकामा लसफाररशसलहत पेश गने;



कृ लष लवकास सलमलतले वडातहमा संचालन गररने कृ याकलाप र लजम्मेवारीलाई स्थानीय तहमा कायय संचालन गररने
लनयमावली तयार गदाय गाउँ काययपाललका/ नगर काययपाललकाबाट स्पष्ट पररभालषत गररने काययमा सहयोग गने; र



वडामा सुम्पेको कायय लजम्मेवारी लनवायह गनय गराउन लतनको क्षमता लवकासका साथै प्रलवलधक सहयोग जुटाई
सहलजकरण गने काययक्रम योजनाबद्ध ढंगबाट प्रस्तुत गने ।

१६.

नगरपाललका क्षेत्रमा काययक्रम संचालन र ब्यवस्थापन कायय:



कृ लष प्रणालीको संभाव्यता अनुसार प्रमुख उत्पादन हने कृ लष प्रणालीको पलहचान गरी गाउँ पाललका र नगरपाललकाका
वलस्त अथवा पके टमा सोही बालल वा खेलतलाई प्रोत्साहन गनय उन्नत ज्ञान, सीप, नयाँ प्रलवलध, उन्नत लबउ लबजन, मल
(जैलवक र रसायलनक), ससचाइ सुलवधा, संस्थागत कजाय, कृ लष औजारको प्रयोगलाई प्रवधयन गनय गराउन सरकारी,
गैरसरकारी र लनजी क्षेत्रबाट समेत प्रालवलधक सहयोग पररचालन गने;



कृ लषसम्बन्त्धी तथयांक र सूचना प्रणालीको स्थापना, अद्धयावलधक तथा लवकास तथा संरक्षणगनेर नगरपाललकाको
वस्तुगत लवबरणमा समाबेश गने;



कृ लष लवकास काययक्रमलाई एकद्वारप्रणाली अवलम्बन गरी संचालन गनय गराउन र सरोकारवाला सबैसंग समन्त्वय गरी
काययक्रम संचालन र व्यवस्थापन गनयका साथै स्थानीय गाउँ पाललका तथा नगरपाललकामा कृ लष लवकास समन्त्वय सलमलत
यस कार्तवलधको दफा ३ बमोलजम गठन गरर त्यस सलमलतको काम, कतयव्य र जम्मेवारी स्पष्ट पाने व्यवस्था गने;



सहभालगतात्मक योजना तजुयमा प्रकृ याको संस्थागत सुदकृ ढकरण, कृ लष लवकास काययक्रमको अन्त्य लबषय क्षेत्रअन्त्तगयत
संचालन हने योजना काययक्रम संग अन्त्तरसम्बन्त्ध स्थापनाबाट पररपूरकता कायम गरी एकककृ त योजना प्रकृ या अवलम्बन
गनय सरोकारवाला बीच पारस्पररक साझेदारीको लवकास गररने रणनीलत अवलम्बन गने;
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कृ लष काययक्रमलाई आवस्यकता र प्राथलमकता अनुसार वडा र वलस्त तहमा लनक्षेलपत वा प्रत्यायोलजत

गनुयकासाथै

स्थानीय तहमा संघीय वा प्रदेशस्तरका काययक्रमहरुसंग पलन समन्त्वय गरी संचालन गने;



कृ लष क्षेत्रमा देलखएको युवाजनशलक्तको कमीलाई सम्बोधन गनय लबलभन्न उत्प्रेरणात्मक काययक्रम संचालन गरी कृ लष
पेशामा आकर्तषत गररने काययक्रम संचालन गने;



स्थानीय तहमा खेलतकोलालग उययुक्त जग्गालाई बाझो राख्ने काययलाई दुरुत्सालहत गनय उपयुक्त जग्गाकर प्रणाली लागु
गरी जग्गाको प्रयोगलाई बढावा कदने;



जग्गा लवलहन तथा अलतकम खेलत योग्य जग्गा भएका ककसान लाई लामो अवलधकोलालग जग्गाको पट्टा( lease) उपलब्ध
गराउन गाउँ पाललका तथा नगरपाललकाले आफ्नो पररवेश अनुसार अनुसूची २ बमोलजम जग्गा लवकास सम्बन्त्धी नीलत र
कानून बनाउनका साथै बाझो जलमन वा प्रयोग नभई खाली रहेको जग्गाको प्रयोगलाई बढावा कदन प्रोत्सालहत गने;



कृ लष अनुसन्त्धान, लशक्षा र प्रसारलाई कृ षक, उद्दमी र व्यवसायीहरुको समस्या र मागको आधारमा कक्रयान्त्वन हने
प्रणालीको लवकास गने;



संघीय र प्रादेलशक अनुसन्त्धान फामय वा के न्त्र तथा अन्त्य लबस्वसनीय िोतबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र प्रलवलधलाई कृ षक सम्म
पुरयाउन स्थानीय िोत व्यलक्त, अगुवा कृ षक, एग्रोभेट , कृ लष शैलक्षक र गैर सरकारी संस्था लगायतका जनशलक्तलाई
समेत पररचालनको व्यवस्था गने;



रै थाने बालीको, जात, नस्ल र बौलद्धक सम्पलतको पलहचान, अलभलेखांकन, अ्ययन र अनुसन्त्धान गरी लतनको
अनुसन्त्धान, संरक्षण, लवकास र प्रबधयन सम्बलन्त्ध काययक्रम संचालन गने;



स्थानीयस्तरमा भएका कृ लष अनुसन्त्धान, शैलक्षक संस्था र प्रसार लनकाय बीच काययगत सम्बन्त्ध स्थालपत गरर कृ लष
लबकासका लबलभन्न काययक्रमहरु कायायन्त्वन गने; र



स्थानीयतहले सम्बद्ध पके ट अनुसारको काययक्रम संचालन गनय गराउन लवशेष पहल गने नीलत ललने र त्यसकालालग
स्थानीय भाषामा समेत सामाग्रीको लवकास र प्रवद्धयनकोव्यवस्था गने।

१७.

अन्त्तरसम्बन्त्ध र समन्त्वय

स्थानीय गाउँ पाललका/नगरपाललकामा कृ लष काययलाई संचालन र व्यवस्थापन गदाय पारस्पररक सहयोग, समन्त्वय र सम्बन्त्ध लाई
एकककृ तरुपमा संचालन गने गराउने र यसरी कायय गदाय सम्बद्ध कायायलय, संस्था वा व्यलक्त, गाउँ पाललका र नगरपाललका प्रलत
जबावदेही र उत्तरदायी भई देहाय बमोलजमको कायय गनय गराउने ब्यवस्था गने:



स्थानीय कृ षक पररवार, समूह र संस्था संग लतनको आवस्यकता पलहचान, प्राथलमकता लनधायरण र िोत साधनमा साझेदारीका
साथै सहभालगतामा काययक्रम संचालन गनेगराउने;



स्थानीय कृ षक पररवार लवशेष गरे र लवपन्न र लसमान्त्तकृ त पररवारलाई के न्त्रमा रालख उक्त कायय गनय गराउन वडास्तरका साथै
वलस्त/टोलस्तरमा काययरत गैरसरकारी संस्थाको सहयोग र समन्त्वयमा उक्त कायय गने गराउने;



गाउँ पाललका / नगरपाललकामा कृ लष क्षेत्र संग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शाखा, महाशाखाका साथै लबषयगत सलमलत र
उपसलमलत संग अन्त्तरसम्बलन्त्धत लवषयमा औपचाररक तथा अनौपचाररक सम्बन्त्ध स्थापना गने गराउनेर एक अकायका काययक्रममा
पररपूरकता कायम गनय गराउन सदैव सकृ य भूलमका लनवायह गने;



स्थानीयतहमा काययरत कृ लष सेवा प्रदायकको सूलच तयार गरर लनयलमतरुपमा अद्ध्यावलधक गराई राख्ने, यसरी सूची तयार गदाय
ती संस्थाले स्थानीय तहको के कस्ता प्रकृ लतका कृ याकलाप वा काययक्रम बलस्त/टोलमा पररवारमा के लन्त्रत गरे का छन त्यसको
लवबरण तयार गने र दोहोरो नपने गरी काययक्रम समन्त्वलयत रुपमा संचालन गने व्यवस्था लमलाउने;



संस्थामा काययरत प्रालवलधक जनशलक्तको अलधकतम उपयोग गने उपाय पलहचान गने र सरोकारवालासंग छलफल गरी आपसी
समन्त्वयमा लबशेषताका आधारमा प्रालवलधक जनशलक्तको पररचालनको रणनीलत तय गने;
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वडा वा वलस्त/टोलमा स्थानीय तह वा बाह्य िोत साधनबाट कृ लष काययक्रम संचालन गनुय पनेभए ती संस्था संग औपचाररक
सम्झौता गरी काययक्रम संचालन र व्यवस्थापन गने;



स्थानीय काययपाललका तथा सभाका प्रशासलनक तथा लनवायलचत पदालधकारी संग पलन औपचाररक र अनौपचाररक सम्बन्त्ध
स्थालपत गनय गराउनसमस्त कृ लष क्षेत्रको काययक्रम बारे अलभमुलखकरणका काययक्रम संचालन गने र समय-समयमा अद्ध्यावलधक
गने गराउने व्यवस्था लमलाउने;



अलभमुखीकरण काययक्रम संचालनका लालग कृ लष क्षेत्रका संभाव्यता र लतनको उलचत उपयोगको स्पष्ट मागय लचत्र प्रस्तुत गने र
संभाव्य मानव, आर्तथक र भौलतक िोत साधनको आवस्यकता वा पररचालन गने रणनीलत बारे जनप्रलतलनलधलाई लनरन्त्तर
जानकारी गराइ राख्ने;



संचाललत अलभमुलखकरण काययक्रमामा खाद्ध्य सुरक्षाको लस्थलत, बचत हने वा न्त्यून हने , सम्बलन्त्धत पाललकाबाट बालहर लनकासी
योग्य कृ लष पदाथयको बारे मा पलन जाकारीमूलक सूचना समेरटएको ब्रोचर बनाई जानकारर गराइ राख्नुका साथै खाद्धयान्न वा
अन्त्यबाली न्त्यून हने वलस्त समेत पलहचान गने र उत्पादनका संभाव्य क्षेत्र पलहल्याई समुलचत काययक्रम संचालनमा ल्याउने;



अलभमुखीकरण काययक्रमबाट स्थानीय तहमा कृ लष काययक्रम संचालनका लालग िोत पररचालन वा आन्त्तररक वा बाह्य लगानी
आकर्तषत गराउने रणनीलत ललने;



सम्बलन्त्धत काययपाललका तथा सरोकारवाला गैरसरकारी संस्था, लनजी क्षेत्रका पदालधकारीलाई कृ लष काययक्रम संचालनमा र
स्थानीय लगानी बढाउने काययमा संलग्न गराउन लनरन्त्तर सम्पकय , संचार र समन्त्वय गने गराउने ब्यवस्था गने;



स्थानीय नगरपाललकाका सम्बलन्त्धत अलधकृ त वा शाखा /महाशाखा प्रमुखले कृ लष काययक्रम संचालन गदाय देखा परे का समस्या वा
चुनौलतको समाधानमा आवस्यक सहयोग उपलब्ध गराउने;



कृ लष काययक्रमलाई स्थानीय योजना चक्रमा आबद्ध गराउन योजना तजुयमाका प्रतेक चरण(बजेट पुवायनुमानप्रक्षेपण, मागयदशयन
तयारी,वडास्तरमा गररने कायय, स्थानीय योजना तजुयमा सलमलत, अनुदान आकद सम्बन्त्धी) मा नीलतगत तथा काययगत समन्त्वय
स्थालपत गरी तोककएको समयमा कायय गने गराउने ब्यवस्था लमलाउने;



संचाललत काययक्रमको एकल वा संयुक्त अनुगमनको ब्यवस्था लमलाउन सम्बलन्त्धत पाललकास्तरीय अनुगमन सलमलतसंग समन्त्वय
गने र सूचकको तयारी गने र अनुगमन सलमलतबाट स्वीकृ लत कदलाई अनुगमन कायय गने गराउने र प्राप्त अनुगमन प्रलतवेदनमा
समीक्षा समेत गने व्यवस्था लमलाउने;



काययक्रम संचालन गदाय उप सलमलत वा काययदल गठन गनुय पने भए आन्त्तररक कायय लवधीमा समावेश गरी स्वीकृ लतका लालग
सलमलतमा पेश गने;



लजल्ला लभत्रका स्थानीय तहका

अन्त्य गाउँ पाललका वा नगरपाललका वा नगरपाललकाक्षेत्रमा

काययरत प्रदेश तथा संघीय

सरकारका कायायलयका साथै गैरसरकारी संस्थाहरुसंगको समन्त्वयकारी भूलमका लजल्ला सभाले खेल्ने हँदा लजल्ला समन्त्वय
सलमलत संग लनकटतम सम्पकय मा रलह कायय गनय सम्बलन्त्धत नगरपाललका माफय त समन्त्वयको ब्यवस्था लमलाउने;र



स्थानीय नगरपाललकाको काययक्रमको अनुगमन र बार्तषक समीक्षा गदाय लजल्ला समन्त्वय सलमलत संग अलनवाययरुपमा सम्बलन्त्धत
काययपाललका माफय त समन्त्वयकोव्यवस्था गने ।

प्रदेशसरकारसंगकोसमन्त्वय:



प्रदेशतहको भूलम ब्यवस्था, कृ लष तथा सहकारी मंत्रालय वा लवभाग संग लनकटतम सम्पकय र समन्त्वय गदाय सम्बलन्त्धत
काययपाललका वा लजल्ला समन्त्वय सलमलत माफय त गने;



स्थानीय गाउँ पाललका वा नगरपाललकामा संघीय तथा प्रादेलशक सरकारबाट प्रलतपाकदत नीलत, नमयस वा मापदण्ड लागु गनय
प्रालवलधक सहयोगको आवस्यकता देलखएमा स्थानीय कृ लष शाखा /महाशाखा माफय त प्रादेलशक मंत्रालय वा लबभागमा संग सम्न्त्वय
गरी सहयोग माग गने;र



प्रदेश सरकारसंगको काययक्रम र बजेटमा सहकायय तथा साझेदारीकायम गरी कायय संचालन गनय आवस्यक समझदारी कायम गनुय
पने भएमा त्यस्तो समझदारी वा सम्झौताको मसौदाको ढाँचा स्वीकृ त गरी कृ लष शाखालाई कायायन्त्वयनको लजम्मेवारी कदने र
त्यस्तो कायय संचालन गदाय देलखएका बाधा अडकाउ फु काउन लनयलमत समीक्षा गने गराउने ।
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पररच्छे द ५
१८. योजना र बजेट तजुम
य ा प्रकृ या(planning cycle)



कृ लष लबषयगत क्षेत्रको आवस्यक तथयांक, सूचना संकलन, लबश्लेषण गनय सम्बलन्त्धत नगरपाललका संग समन्त्वय गरी कायय गने र
समष्ट कृ लष क्षेत्रको वस्तुगत लबवरण तयार गरी राख्ने;



कृ लष क्षेत्रको म्यकालीन वा दीघयकालीन रणनीलतगत लवकास योजना तजुयमा गरी सम्बलन्त्धत काययपाललकाबाट स्वीकृ त गराई
राख्ने र उक्त योजना ललएका नीलत रणनीलतलाई आवस्यकतानुसार सम्बलन्त्धत नगरपाललकाको आवलधक योजनामा समावेश
गरी लागु गने गराउने;



उक्त स्वीकृ त लबषयगत क्षेत्र र आवलधक योजनाले ललएका लक्ष र उद्देश्य प्रालप्तकालालग बार्तषक योजना तजुयमाको लसललसलामा
बजेट पूवायनुमान र मागयदशयन मा समावेश गनय सम्बलन्त्धत नगरपाललका संग समन्त्वय गने; र



नगरपाललकाबाट बजेट पूवायनुमान र मागयदशयन प्राप्त भए पलछ सलमलतको बैठक बाट वडास्तर र नगरपाललकास्तरीय बजेट
पूवायनुमानलाई बाँडफाँट गनय कृ लष लवषयक सबै सरोकारवालाको वैठक आयोजन गने र शाखागत वा वडागत बाँडफाँट गने र
योजना तजुयमा मा सहभालगता जनाउन काययक्रम समेत स्वीकृ त गने ।
१९. योजना तजुम
य ा गदाय प्राथलमकता कदनु पने लवषय:

लबषय क्षेत्रगत वा आवलधक योजना तजुयमा गदाय कृ लष क्षेत्रको सम्बलन्त्धत स्थान लबशेष को संभाव्यता हेरी देहायका आधारमा
प्राथलमकीकरण र कृ लष व्यवसायीकरणका मा्यमबाट प्राथलमकताका लबषयमा ्यान पुरयाउने:




आर्तथक लवकास तथा गररबी लनवारणमा प्रत्यक्ष योगदानपुग्ने;



स्थानीय जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने;






स्थानीय बालसन्त्दाहरूका प्राथलमकतालाई संबोधन गरी जनसहभालगता जुट्ने;

उत्पादनमूलक तथा लछटो प्रलतफल प्राप्त गनय सककने;

मलहलाबालबाललका तथा लपछलडएका वगयक्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने;
लैलङ्गक समानता र सामालजक समावेशीकरण अलभवृलद्ध हने;
वातावरणीय संरक्षण तथा सम्वद्धयन, जलवायू पररवतयन अनुकूलनमा सघाउ पुर्याउनुका साथै कदगो लवकासको लक्षप्रालप्तलाई
प्राथलमकता कदई तजुयमा गनय सघाउ पुरयाउने; र



बार्तषक योजना तयार गदाय लबषय क्षेत्रगत, आवलधक योजनाका लक्ष, उद्देश्य, नीलत, रणनीलत र काययक्रम प्राथलमकता समेत लाई
्यानमा राखी बार्तषक योजना, काययक्रम बजेट तजुयमा गदाय ्यान कदने ।

२०. योजना तजुम
य ाका चरण र प्रकृ या :




नगरपाललकास्तरीय बार्तषक योजना तजुयमा गदाय बजेट लनधायरण सलमलतबाट कृ लष क्षेत्रको बजेट पुवायनुमानको सीमा र
मागयदशयन तयारीमा माग भएको आवस्यक प्रालवलधक सहयोग पुरयाउने;
सम्बलन्त्धत नगरपाललकाबाट आगामी बषयको िोतको अनुमान, बजेट सीमा तथा मागयदशय न प्राप्त भए पलछ कृ लष क्षेत्र संग
सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरु( लबषयगत महाशाखा, शाखा, गैरसरकारी संस्था, लनजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, लवषय लवज्ञ
आकद)को बैठक बोलाउने;
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कृ लष क्षेत्र/ उपक्षेत्रगत(पशु स्वास्थ, मत्स्यपालन, फलफू ल खेलत, तरकारी आकद)को गाउँ पाललका वा नगरपाललका स्तररय र
वडास्तरीय पूवायनुमानको प्राप्त बर्तगकरणलाई लगानीका क्षेत्र तोकी लवषय उप-क्षेत्रगत तथा वडास्तरीय कृ लष काययक्रमको
बजेट पूवायनुमान र मागयदशयन तयार गने;
प्राप्त बजेट पूवायनुमान, मागयदशयन र अबलम्बन गररने नीलत रणनीलत र लबषय र भौगौललक क्षेत्रगत लगानीको बाँडफाँट गरी
सम्बलन्त्धत शाखा, सेवाके न्त्र, वडा वा इकाईमा मागयदशयन सलहत बजेट पूवायनुमान पठाइने र सम्बलन्त्धत लजम्मेवार व्यलक्त
समेत तोकी योजना तजुयमा प्रकृ याको थालनी समेत गने;
सम्बलन्त्धत गाउँ पाललका तथा नगरपाललका तथा लवषयगत लनकाय(कृ लष क्षेत्र)बाट वडामा प्राप्त बजेट पूवायनुमान र मागय
दशयनका अधीनमा रही काययक्रम र बजेट तजुयमा गनय वडास्तरमा रहेका सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी संस्था तथा लनजी
क्षेत्रका सरोकारवाला सबैको बैठक आयोजना गरी प्राप्त बजेट पूवायनुमान र मागयदशयनको जानकारर गराइने र वडास्तरमा
तथयाङ्क, सूचना तथा बस्तुगत लबबरणको आधारमा लस्थलत र संभाव्यताको लवश्लेषण गरी वडास्तररय लगानीको
प्राथलमकता लनधायरण गने;
लबषयगत लनकाय र गैरसरकारी संस्थाको काययक्रम बीचमा पलन पररपूरकता कायम गरी एकककृ त योजना तजुयमा गनय
गराउने;
सबै सरोकारवालालाई कररब एक मलहनाको समय कदई वलस्तस्तरमा तजुयमा को ताललका समेत तय गने;
यसरी तय गररएको समयताललका सबै वलस्त वा कृ षक समूहलाई समेत जानकारी गराई वलस्त वा समूहस्तरमा योजना
तजुयमाको थालनी लनर्ददष्ट समयमा गने र यसै बीचमा यकद प्रदेशतहबाट थप कृ लष लबषयक बजेट पूवायनुमान वा संशोलधत
अनुमान गाउँ पाललका वा नगरपाललकाबाट प्राप्त भएमा सो समेत समावेश गरी योजना तजुयमा प्रकृ यामा समावेश गराउने;

क) वलस्त/टोलस्तरमा देहायको प्रकृ या अबलम्बन गरी योजना तजुयमा गररने:



वलस्तस्तरमा रहेका कृ षक समूह, सलमलत तथा संस्था संग अन्त्तरकृ या गरी लतनका माग र प्राथलमकताहरुलाई सम्बोधन
गनय र लतनले गनय सक्ने लागत सहभालगतालाई समेत संकलन गरी उनीहरुकै सहभालगतामा तोककएका मापदण्डका
आधारमा प्राथलमकता लनधायरण गने;



यसरर सबै वलस्त/टोलस्तरबाट माग र प्राथलमकता संकलन भए पिात सम्बलन्त्धत वडा सलचवले लबषयगत र अन्त्य



सरोकारवाला हरुसंग छलफल गरी लबषय क्षेत्रगत रुपमा काययक्रम र बजेट छु ट्डाउने र बजेट पूवायनुमानको रकम संग
मेलखाने गरर एकककृ त गरी वडा अ्यक्ष समक्ष घटबढको लवबरण पेश गने; र
यकद कु नै योजना वा काययक्रम अत्यन्त्त जरुरर छ र बजेट पूवायनुमान लभत्र रहन नसके मा गाउँ स्तरीय योजना मा
समावेश गने गरी सुची समेत प्रस्तुत गने ।

ख) वडासलमलतले सबै सरोकारवाला को बैठक बोलाई यसरी वलस्त /टोलस्तरबाट संकललत भएको सूचीमा लबषयगत प्राथलमकता
लनधायरण अनुसार रुजु गरर वडा सलमलतबाट पाररत गने र यसरी पाररत गदाय वडास्तरीय तथा
योजनामा बर्तगकरण गरी लसफाररश सलहत सम्बलन्त्धत काययपाललकामा पेश गने ।

नगरपाललकास्तरीय

ग) यकद कु नै योजना दुइ वा दुई भन्त्दा वकढ वडामा संचालन गररनु पने रहेछ भने ती वडाबीचको समन्त्वय बैठक राखी
अन्त्तरवडालस्तय योजनाको प्राथलमकता समेत सम्बलन्त्धत काययपाललकामा लसफाररश सलहत पेश गने ।
घ) गाउँ काययपाललका वा नगर काययपाललकाका सलचवले वडावाट प्राप्त सबै सु चीलाई तथा गाउँ पाललका वा नगरपाललकास्तरीय
लबषयगत शाखा, महाशाखाबाट प्राप्त सूचीलाई समेत एकककृ त गने र यसरर एकककृ त गररएको सुचीलाइ लबषय क्षेत्रगत
प्राथलमकताक्रम अनुसार सुची तयार गनुयका साथै उक्त सुचीलाई वडास्तरीय र पाललकास्तरीयमा बर्तगकरण गरी सम्बलन्त्धत
बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतमा पेश गनय अ्यक्ष वा प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गररने र उक्त योजना तजुयमा सलमलतमा
पठाउने ।
ङ) बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतले यसरी प्राप्त योजना र काययक्रमलाई सम्बलन्त्धत लबषय क्षेत्रगतगत सलमलत मा
छलफलका लालग पठाउने ।
च)

कृ लष सम्बन्त्धी लबषयगत सलमलतले यसरी वडा, लवषयगत शाखा तथा कृ लष सम्बलन्त्ध गैर सरकारी संस्था, लनजीक्षेत्र र
सहकारी संस्थाबाट प्राप्त सुचीलाई एकककृ त गरी आफु लाई प्राप्त बजेट पूवायनुमान र मागयदशयन अनुसार भए नभएको हेनुयका
साथै प्रदेश र संघीय योजना तथा काययक्रम संग पररपूरकता कायम समेत गराउने ।

छ) कृ लष संग सम्बलन्त्धत अन्त्य लबषयगत लनकाय संग समेत पारस्पररकता हने गरी कृ लष सम्बलन्त्ध बार्तषक तथा बहबर्तषय
काययक्रम र बजेट प्राथलमकता क्रम लनधायरण गरी गाउँ काययपाललका वा नगर काययपाललकास्तरीय बजेट तथा काययक्रम
तजुयमा सलमलतमा राय लसफाररश सलहत पठाउने ।
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ज) सम्बलन्त्धत गाउँ पाललका वा नगरपाललकाका लालग बजेट वक्तव्यमा पाररनु पने कृ लष सम्बन्त्धी नीलत समावेश गरी कृ लषमा हने
समलष्ट लगानी र उपलब्धीको प्रक्षेपण सलहतको नीलत तयार गरी सम्बलन्त्धत सभामा पेश गररने बजेट बक्तव्यको मसौदा
समेत तयार गरी योजना तजुयमा सलमलतमा प्रस्तुत गने ।
झ) योजना तजुयमा सलमलतले कृ लष सलमलत बाट प्राप्त गरे को एकककृ त काययक्रम, बजेट र नीलत सम्बलन्त्धत गाउँ पाललका वा नगर
पाललकामा पठाउन अगाडी लनम्न कायय गने:
 सम्बलन्त्धत क्षेत्रमा संचालन हने योजना र काययक्रममा दोहोरोपन आउन न कदने गरी आपसी तादाम्यता र पररपूरकता
कायम गने व्यवस्था लमलाउने;
 बजेट तथा काययक्रमको लबषयक्षेत्रगत सम्बलन्त्धत सलमलतमा पुन: छलफल गराउनु पने भए गराई अलन्त्तम प्रस्ताव तयार
गरी सम्बलन्त्धत काययपाललकामा पेश गनय आदेश कदने;
 आवलधक योजना तयार भएको रहेछ भने उक्त आवलधक योजनाको दूरदृलष्ट, लक्ष, उद्देश्य, नीलत र काययक्रमका
प्राथलमकता अनुकूल भए नभएको हेरी उक्त आबलधक योजना संग तालमेल हने गरी प्रस्तुत गने ;
 संघीय सरकारमा नेपाल सरकारले बजेट प्रस्तुत गने समय जेष्ट १५ गते तोककएको हनाले बजेट बक्तव्यको संघीय नीलत
समेत स्थानीय तहमा असर पने भए सो लवषय समेत स्थानीय तहको नीलत र काययक्रम समाबेश गने;
 त्यस्तै प्रदेश सरकारले जेष्ट मसान्त्त लभत्र बजेट र काययक्रम प्रस्तुत गने हँदा स्थानीय तहलाई असर पने भए सो लवषय
समेत स्थानीय तहको नीलत र काययक्रम समाबेश गने;
 आगामी आर्तथक बषयको नीलत तथा काययक्रमको अलन्त्तम प्रस्ताव तयार गने;
 यकद वह बर्तषय योजना रहेछ भने त्यसको लगानीको प्रक्षेपण र उपललब्ध लक्ष समेत लनधायरण गरी प्रस्तुत गने ;
 बजेट सीमा लभत्र रही बजेट तथा काययक्रमको प्राथलमकीकरण गने र घाटा बजेट प्रस्तुत गनय बन्त्दज
े रहेको हँदा कु नै
हालतमा पलन घाटा बजेट र काययक्रमा लसफाररश नगने;
 सम्बलन्त्धत गाउँ सभा वा नगर सभामा प्राप्त बजेट तथा काययक्रममा छलफल गरी अषाढ २५ गते लभत्र काययपललका संग
के लह थप बुझ्नु पने भएमा सम्बलन्त्धत काययपाललकामा लनदेशन सलहत प्रस्ताव सम्बलन्त्धत काययपाललकामा कफताय पठाउने
व्यवस्था गने;



सम्बलन्त्धत काययपाललकाले यसरी प्राप्त कफताय हन आएको बजेट तथा काययक्रममा के लह हेरफे र गनय उलचत देलखएमा वा
नदेलखएमा पुष्टट्डाँई सलहत पुन: सम्बलन्त्धत सभामा राय सलहत पेश गने ;




सम्बलन्त्धत सभाले अषाढ मसान्त्त लभत्र बजेट र काययक्रम पाररत गरर सक्नु पने;
बजेट र काययक्रम सावयजलनकककरण: सभाबाट स्वीकृ त भए पलछ लबलभन्न संचार मा्यमबाट सवयसाधारणको
जानकारीकालालग बजेट, काययक्रम र ललइएका नीलत सम्बलन्त्धत काययपाललकाले प्रकालशत गनुय पने छ र आ-आफ्नो
वेवसाइटमा समेत राख्ने बेबस्था व्यवस्थागने।

२१. योजना/ काययक्रम कायायन्त्वयन:
क) सबै सरोकारवालाले काययक्रम र बजेट को कायायन्त्वयन र लजम्मेवारी ताललका तयार गने:

 काययक्रम स्वीकृ त भए पलछ सरोकारवाला सबै लवषयगत लनकायले आ-आफ्नो महाशाखा, शाखागत र वडागत रुपमा
योजना, काययक्रमलाई कृ याकलापमा लबभक्त गरी लनलित काययताललकामा राख्ने र यसरर काययताललका तयार गदाय
लजम्मेवारी ताललका समेत तयार गने; र



यसरी तयार गदाय काययक्रम कायायन्त्वयन को तररका म्ये ललइने लनम्न लवकल्प जस्तै उपभोक्ता सलमलत, ठे क्का पट्टा,
गैरसरकारी संस्था, सहकारी वा सेवा करार, अमानत म्ये उपयुक्त लवकल्पको समेत सावयजलनक खररद ऐनको
पररलध लभत्र रही छनौट गरी प्रस्तुत समेतगने ।

ख) लवषयगत सलमलतमा कायायन्त्वयन ताललका पेश गने ।

 यसरर महाशाखा, शाखागत वा वडागत काययक्रम र बजेट तयार भए पलछ कृ लष लवषयगत सलमलतमा सम्बद्ध सबै
सरोकारवाला गैर सरकारी संस्था, सहकारी संस्था र लनलजक्षेत्रबाट समेत कायायन्त्वयन ताललका प्रस्तुत गराउने ;



यसमा आपसी समन्त्वय र पररपूरकता कायम गनय अन्त्य सम्बलन्त्धत लबषयगत क्षेत्रका सरोकारवाला सबैलाई पलन
आमन्त्त्रण गनुय पने देलखएमा सो समेत गने;
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 उक्त कायायन्त्वयन ताललकामा के , कलत, कहाँ, कसरी, कस्ले, कसबाट, कस्कालालग, लाग्ने लागत, उपललब्ध पररमाण र
लजम्मेवार व्यलक्त र लनकाय स्पष्ट देखाउनु पने गरी ताललका प्रस्तुत गनय लगाउने; र

 कृ लष सलमलतले पाररत गरे पलछ सम्बद्ध अन्त्य लबषयक्षेत्रगत सलमलतले अन्त्तरक्षेत्रगत पररपूरकता हेरी पाररत गने र
सम्बलन्त्धत पाललकाको बजेट तथा काययक्रम सलमलतमा पठाउने। बजेट तथा काययक्रम सलमलतले मागयदशयन अनुसार भए
नभएको हेरी सम्बलन्त्धतकाययपाललकामा पेश गने ।

२२. योजना कायायन्त्वयनका लालग बजेट प्रवाह प्रकृ या



सम्बलन्त्धत प्रमुख वा अ्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अलधकृ तलाई काययक्रम र बजेटको अलख्तयारी िावण ७ गते लभत्र कदनु पने
व्यवस्था गने;



प्रमुख प्रशासकीय अलधकृ तले आफू लाई प्राप्त भएको लमलतले १५कदन लभत्र तयार भएको कायायन्त्वयन काययताललका र बजेट
र काययक्रमको अलख्तयारी कायायन्त्वयन मागयदशयन सलहत सम्बलन्त्धत महाशाखा, शाखा तथा वडा सलमलतमा पठाउने व्यवस्था
गने;



कायायन्त्वयन मागय दशयनमा भौलतक तथा लवत्तीय प्रगलत प्रलतवेदनको ढाँचा समेत रालख प्रलतवेदन पठाउने वा कायाय न्त्वयनको
तररका, समयमा कायय सम्पादनमा उत्कृ ष्टता हालसल गरे मा पुरुस्कार र नगरे मा दण्डको व्यवस्थालाई कायय सम्पादनको
अलभन्न अंगकोरुपमा राख्ने ब्यवस्था लमलाउने;



सम्बलन्त्धत गाउँ पाललका र नगरपाललकाबाट अलख्तयारी र मागयदशयन प्राप्त भए पलछ कृ लष संग सम्बलन्त्धत कायायन्त्वयन गने
लजम्मेवार लनकायमा कायायन्त्वयन ताललका सलहत काययक्रम र बजेट खचय गने लजम्मेवार लनकाय तोकी पठाउने र यकद
स्थानीय तहको प्राथलमकता प्राप्त योजना वा काययक्रम भए सो समेत खुलाउने;



कृ लष सलमलतले वा शाखा प्रमुखले आफ्ना लबषयक्षेत्र अन्त्तगयतका प्राथलमकता प्राप्त योजनाको सूची समेत सम्बन्त्धीत
लजम्मेवार लनकाय र व्यलक्तलाई उपलब्ध गराउनु पने व्यवस्था गने;



सम्बलन्त्धत काययपाललकाका प्रमुख, अ्यक्ष ले प्रमुख प्रशासकीय अलधकृ त संग र प्रमुख प्रशासकीय अलधकृ तले सम्बलन्त्धत
महाशाखा वा शाखा प्रमुख वा वडा सलमलत संग कायय सम्पादन सूचक सलहतको कायय सम्पादन करार गने;



यकद कृ लषक्षेत्रको लबषयमा कायय सम्पादन करार भएको भए तत-तत लजम्मेवार ब्यलक्तसंग सलचव वा सम्बलन्त्धत महाशाखा
वा शाखा प्रमुख ले काययसम्पादन करार समेत गनुय पने; र



सम्बलन्त्धत काययपाललकामा स्वतन्त्त्र काययसम्पादन मुल्ल्यांकन सलमलत समेत गठन गरी सम्बलन्त्धत महाशाखा वा शाखाको
कायय सम्पादन मुल्ल्यांकन ६-६ मलहनामा गने ब्यवस्था लमलाउने ।
२३. काययक्रम कायायन्त्वयन प्रलतवेदन:



अलख्तयारर प्राप्त प्रतेक लनकायले मालसक रुपमा लवत्तीय र प्राथलमकता प्राप्त काययक्रमको दुइ -दुइ मलहनामा र अन्त्य सबै
काययक्रमको चौमालसक रुपमा भौलतक प्रगलत प्रलतवेदन तोककएको ढाँचामा सम्बलन्त्धत काययपाललकामा पठाउने ;




यसरी पठाएको प्रलतवेदन सम्बलन्त्धत लबषयगत सलमलतको सलचवलाई समेत उपलब्ध गराउने
प्राथलमकता प्राप्त योजनाको २-२ मलहनामा प्रमुख वा अ्यक्ष ले काययपाललकामा समीक्षा गरी वाधा अडकाउ भए फु काउने
र समयमा प्रगलत हाँलसल गने रणनीलत समेत तय गने;



चौमालसक समीक्षा: लबषयगत सलमलत र लबषय क्षेत्रगत सलमलत(कृ लष)मा समेत प्रगलत प्रलतवेदनमा काययपाललकामा समीक्षा
हनु भन्त्दा अगालड नै समीक्षा गरर लबषय क्षेत्रगत सलमलतका संयोजकले एकमुष्ट प्रगलतको समीक्षात्मक प्रलतवेदन प्रस्तुत गने र
देखापरे का प्रमुख मुद्दा वा समस्या प्रस्तुत गरी समधानको उपाय समेतको रणनीलत वैठकबाट तय गने ;



चौमालसक प्रगलत प्रलतवेदन लजल्ला समन्त्वय सलमलत, प्रदेश वा संघीय सरकारको सम्बलन्त्धत मंत्रालयमा एकककृ त गरी
मलहना भुक्तान भएको १५ कदन लभत्र प्रस्तुत गने;



बार्तषक प्रलतवेदन पठाउने: सम्बलन्त्धत काययपाललकाले बार्तषक प्रलतवेदन तोककएको ढाँचामा आर्तथक बषय भुक्तान भएको एक
मलहना लभत्र सम्बलन्त्धत लजल्ला समन्त्वय सलमलत, प्रदेश तथा संघीय मंत्रालयमा पठाउनु पने; र
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प्रगलतलस्थलतको आधारमा कमयचारीको काययसम्पादन मुल्ल्यांकन गने प्रणाली स्थालपत गने यसकालालग प्रतेक कमयचारीको
कायय लजम्मेवारी लवबरण प्राप्त गरी तदनुसार कमयचारीको काययसम्पादन मुल्ल्यां कन गने ।

२४.

अनुगमन, मुल्यांकन, समीक्षा र प्रलतवेदन:
क) अनुगमन:



योजना वा काययक्रमको एकल वा संयुक्त अनुगमनको ब्यवस्थाकालालग अनुगमन काययको काययताललका नगरपाललकाको
अनुगमन सलमलतबाट स्वीकृ त गराई राख्ने र बजेट समेत छु ट्ट्डाउने ;




कृ लष सलमलतले आवस्यकतानुसार को टोली गठन गरी लनयलमत अनुगमनको ब्यवस्था लमलाउने छ
अनुगमनका क्रममा नीलत, योजना, काययक्रम तथा आयोजनाहरुमा लनम्न कु राको लवश्लेषण गने

o
o
o
o


िोतसाधनको प्रालप्त र प्रयोग स्वीकृ त बजेट र समयताललका अनुसार भए नभएको?
अपेलक्षत प्रलतफल समयमै र लागत प्रभावकारी रुपमा हालसल भए नभएको?
कायायन्त्वयन क्षमता के कस्तो छ?
के कस्ता समस्या र बाधा व्यवधान देलखएका छन र लतनको समाधानका लनलम्त के कस्ता उपाय अवलम्बन गनुय पछय ?

सूचना प्रलवलधको उपयोगबाट अनुगमन सूचना प्रणाली बतयमानमा स्थालपत गदाय उपयुक्त हने हनाले अनुगमनका लालग
उपयुक्त प्रणाली लवकास गने;



गाउपाललका/नगरपाललकामा अनुगमन र सुपररवेक्षणकाललग उपा्यक्षको संयोजकत्वमा गरठत संस्थागत संयन्त्त्रको
व्यवस्था भएकोले उक्त संयन्त्त्र संग सलमलतले समन्त्वय गरी अनुगमनको ब्यवस्था गने;



स्थानीय कृ लष लवकास सलमलतले पलन आफु अन्त्त गयत संचाललत काययक्रमहरुको समयमै अनुगमन गनय कृ लष लवकास सलमलतको
संयोजक वा अन्त्य सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बद्ध शाखाका प्रमुख वा लनजको प्रलतलनलध, गैरसरकारी संस्थाको प्रलतलनधी,
कृ षक समूहको प्रलतलनलध, सहकारी संस्थाको प्रलतलनलध रहेको अनुगमन उप सलमलत गठन गने र त्यस्को सलचव कृ लष शाखा
वा महाशाखाका प्रमुखले तोके को अलधकृ त कमयचारी हने ब्यवस्था लमलाउने;



उक्त उपसलमलतले आफ्नो काययलवलध आफै बनाउने छ र संयुक्त वा एकल अनुगमनको ब्यवस्था समेत गने छयस उप सलमलतले
उपललब्ध(output) र पररणाम(outcome) को मापन सूचक तयार गरी स्वीकृ त गराई राख्ने छ । त्यस्तै कृ लष सम्बद्ध अन्त्य
सरोकारवाला गैर सरकारी संस्था, लनजी र सहकारी क्षेत्र एवं लवकास साझेदार का बीचमा पलन अनुगमन प्रणालीका सूचक
लनधायरण गरी कृ लष सलमलतको अनुगमन प्रणालीमा समालहत गनय सककने सूचक लनधायरण गरी लागु गररने छ। अनावश्यक
सूचनाहरु माग नगने र आवस्यक सूचना नछु टाउने नीलत समेत अवलम्बन गने;



यसरी सूचक तयार गदाय स्थानीय गाउँ पाललका वा नगरपाललका लाई कृ लष क्षेत्रको के आधारभूत सूचना उपलब्ध गराउनुका
साथै आवलधक योजनामा लनर्ददष्ट गरे का लवषयक्षेत्रगत सूचक हरुसंग लमलान गनय समन्त्वय गरी तदनुसारको प्रलतवेदन
पठाउने व्यवस्था गने;




लजल्ला समन्त्वय सलमलत र प्रादेलशक सरकारमा पठाइने सूचना बारे मा पलन पूवय जानकारी तत-तत लनकायबाट माग गने;
अनुगमन प्रणालीलाई लनयलमत र व्यवलस्थत बनाउन सबै काययक्रम र भौगौललक क्षेत्रमा पुग्न संभव न भए नमूनाको रुपमा
के ही वडामा र समलष्ट व्यवस्थापनको अनुगमन मापनका सूचक तयार गरी तदनुसार अनुगमन गने व्यवस्था समेत लमलाउने;



स्थानीय प्राथलमकता प्राप्त, बहबर्तषय वा पूलजगत लगानी अत्यलधक भएका योजना, काययक्रमहरुका लालग छु ट्टै सूचक तयार
गरी लनयलमत अनुगमन गने प्रणाली स्थालपत गररने छ र देखा परे का समस्या समयमै समाधान गरी योजना काययक्रम सुचारु
गराउने व्यवस्था लमलाउने;




अनुगमन काययकालालग लाग्ने अनुमालनत बजेट समेत यसउप सलमलतले तय गरी सलमलतमा पेश गने छ
सलमलतले लबषयगत शाखा वा महाशाखालाई पलन सुपररवेक्षण तथा अनुगमनका लालग बजेटको ब्यवस्था गरी अनुगमन गनय
गराउन आवस्यक लनदेश कदने;



यसरी अनुगमन गराई लबषयगत कृ लष सलमलत रगाउपाललका / नगरपाललका स्थानीय तहको सलमलतमा लनयलमत प्रलतवेदन
ललने व्यवस्था गने; र
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अनुगमन, मुल्ल्यांकन मा

लजल्ल्ला समन्त्वय सलमलतको समेत भूलमका रहने हँदा

लवकास गररएका अनुगमन सूचक,

काययताललका आकदबारे सम्बलन्त्धत काययपाललका माफय त लजल्ला समन्त्वय सलमलतमा समेत पठाउने ।
ख) म्यावलध मुल्ल्यांकन :



स्थानीयनगरपाललकामा आवलधक योजना तयार गरी संचालनमा ल्याएको छ भने उक्त योजनाको समलष्ट उपललब्ध र
पररणाम को मापन हने गरी बाह्य लनकाय वा लबशेषज्ञबाट म्यावलध मुल्लायांकन गने प्रणाली अबलम्बन गने; र



बह बर्तषय योजना वा प्राथलमकता प्राप्त योजना हरुको पलन म्यावलध मुल्ल्यांकन गररने प्रणाली अबलम्बन गने ।

ग) अलन्त्तम मुल्ल्यांकन:



योजनाका बृहतर लक्ष र उद्देश्य हाँलसल भए नभएको, कहाँ, के कस्ता सबल र कमजोर पक्ष रहन गए लबश्लेषण गरी
व्यवस्थापनलाई उपयुक्त नीलत, रणनीलत तय गनय मदत पुरयाउन ब्यवस्थाकालालग अलन्त्तम मुल्ल्यांकन को ब्यवस्था गने;





स्थानीयनगरपाललकले तयार गरे को आवलधक योजनाको समलष्ट अलन्त्तम प्रभाव मुल्ल्यांकन गने प्रावधान राख्ने;
मूल्यांकन प्रणालीमा कृ लषक्षेत्रको समेत प्रभाव मुल्ल्यांकन गनय गराउन ब्यवस्था लमलाउने; र
आलन्त्तम मुल्ल्यांकनका ललग तेस्रो पक्षका लवज्ञ बाट गनुय गराउने ब्यवस्था गने ।

घ) समीक्षा:



स्थानीयनगरपाललकामाप्रत्येक चौमालसक र बार्तषक रुपमा संचाललत सबै योजना, काययक्रम, आयोजना वा कृ याकलापहरुको
प्रगलत समीक्षा सम्बलन्त्धत काययपाललकाले गने हनाले कृ लष लवकास सलमलतले पलन सलमलत अन्त्तगयतका सबै काययक्रमको
सलमलतमा समीक्षा गरी समीक्षाको लनचोड सम्बलन्त्धत काययपाललकाको समीक्षा बैठकमा पेश गने ;




यस्तो समीक्षा वैठकको आयोजन नगरपाललकाको बैठक बस्नु अगाडी लनलित गने;
यस समीक्षा बैठकमा सरोकारबाला सबै सरकारी, गैरसरकारी, लनजी, सहकारी, लवकास साझेदारहरुको सहभालगता
सुलनलित गने;



समीक्षा मा आँकडा प्रस्तुलत गनुय भन्त्दा पलन देखा परे का मुद्दा, समस्याहरुबारे छलफल गने र समस्या समाधानका सहज
उपायको खोलज गने र कु न तहबाट उक्त समस्या समाधान हने हो सोको समेत लजम्मेवारी तोक्ने कायय गने;






कृ लष लबषयक पूलजगत खचयमा कमी हनुमा देखापरे का समस्याको समेत समयमै लनदान गररने गरी समाधान खोज्ने;
स्थानीय, प्रादेलशक वा रालिय प्राथलमकता प्राप्त योजनाको २-२ मलहनामा समीक्षा गररने प्रणाली अबलम्बन गने;
लवकास साझेदारहरुको सहयोगमा संचाललत योजना को समीक्षा समेत गने; र
समीक्षा बैठकमा प्राप्त गुनासाहरुलाई समेत सम्बोधन गने ।

ङ) प्रलतवेदन:



नगरपाललकाले पाररत गरे को आर्तथक काययलवधी अनुसारको ढाँचामा आर्तथक प्रलतबेदन हरु मालसक रुपमा अलख्तयार प्राप्त
महाशाखा वा शाखा प्रमुखले तोककएको कायायलय वा लनकायमा पठाउने;



भौलतक प्रगलत प्रलतवेदन साधारणतया चौमालसक भुक्तान भएको ७ कदन लभत्र अलख्तयार प्राप्त महाशाखा वा शाखा
प्रमुखले सम्बलन्त्धतनगरपाललकामा पठाउने ब्यवस्था लमलाउने;



यसकालालग कृ लषसंग सम्बद्ध सबै सरोकारवाला बाट समय मै प्रलतवेदन संकलन गरी लनलित फरम्याटमा रालख एकककृ त
गरी सम्बलन्त्धत

नगरपाललकाको कायायलयमा पठाउनु पने भएकोले कृ लष संग सम्बद्ध लनकाय हरुले पलन आ-आफ्नो

लनकायको भौलतक प्रलतवेदन सलमलतका सलचव वा शाखा, महाशाखा प्रमुख समक्ष पठाउने; र



चौमालसक प्रलतवेदनमा भौलतक प्रगलतका साथै आय व्ययको समग्र लस्थलत प्रस्तुत गररने व्यवस्था गने ।

पररच्छे द ६.
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२५. रकम प्रवाह प्रकृ या र कोष व्यवस्थापन(बजेट लनकासा, आम्दानीका प्रमुख िोत, कोष व्यवस्थापन र संचालन)
१) खचय गने अलख्तयारी र काययलवधी:
क) संघ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय गाउँ काययपाललका / नगरकाययपाललका मा सशतय, लबशेष वा सम्पूरक अनुदानको रुपमा कृ लष
क्षेत्रको बजेट प्राप्त वा लनकासा हनेछ र सम्बलन्त्धत गाउँ काययपाललका वा नगरकाययपाललकाले पलन आफ्नो आय वा समालनकरण
अनुदानबाट रकम थप गरी पठाउन सक्ने छ;
ख) बैदले शक िोतको अनुदान, ऋण वा प्रालवलधक सहायता अन्त्तगयतको रकम समे सशतय रुपमा स्थानीय पाललकाले लनकासा पठाउने
छ;
ग) यसरर कृ लष क्षेत्रकालालग प्राप्त भएको रकम सम्बलन्त्धत सभाबाट बजेट स्वीकृ त भएको सात कदन लभत्र नगरपाललकाको अ्यक्ष वा
प्रमुखले सम्बलन्त्धत प्रमुख प्रशासकीय अलधकृ तलाई बजेट खचय गने अलख्तयारी प्रदान गने छन;
ख) प्रमुख प्रशासकीय अलधकृ तले अलख्तयारी प्राप्त भएको १५ कदन लभत्र सम्बलन्त्धत महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सलचवलाई
काययक्रम र बजेट सलहत प्रचललत कानून बमोलजम खचय गने गरी अलख्तयारी कदइने ब्यवस्था रहेकोले कृ लष महाशाखा वा शाखाले पलन
गाउँ काययपाललका वा नगरकाययपाललकाका प्रमुखप्रशासकीय अलधकृ तले मागेको लवबरण उपल्ब्ध गराई समयमै बजेट लनकासा गराउने ;
ग) कृ लष शाखा, महाशाखाले आफु लाई प्राप्त अलख्तयारी र कायायन्त्वयन मागय दशयन सम्बलन्त्धत कृ लष सलमलतमा पेश गने र कायय
लजम्मेवारी ताललका बमोलजम लजम्मेवार पदालधकारीलाई काययक्रमको बाँ डफाँट गरी खचय गनय गराउने लनदेशन कदनेछ;
घ) कृ लष काययक्रममा वस्तुगत सहायता तथा अनुदान समेत लवतरण गनुय पने हनाले कहाँ, कस्ले , कलहले र कसरी लवतरण गररने हो
सोको बाँडफाँट सलमलतबाट गरी लजम्मेवारी ककटान गररने छ;
ङ) अनुदान र सहललयत लवतरण सम्बलन्त्ध छु ट्टै काययलवलध सम्बलन्त्धत काययपाललकाबाट पाररत गराई राख्नु पने छ;
च) प्राप्त वस्तुगत सहायता लवतरण भन्त्दा अगालड गुणस्तर यकीन गरी लनलित भए पलछमाथ्र लवतरणको ब्यवस्था लमलाइने छ;
छ) वस्तुगत सहायता अन्त्तगयतको पैकेटहरु स्थानीय तहमै खररद गनुय पने हो भने सावयजलनक खररद लनयमावली बमोलजन खररद
योजनामा समाबेश गरी समयमै खररदको ब्यवस्था लमलाइने छ;
ज) स्थानीय ककसानबाट खररद गनुय पने हो भने गुणस्तरको यककन गरी मात्र खररद गररने छ;
झ) लबषयगत शाखा, महाशाखाले अलख्तयारी प्राप्त भएको रकमको अलख्तयारी प्राप्त अलधकृ तले

बार्तषक बजेट र चौमालसक

लबभाजनको पररलध लभत्र रही खचय गने, लेखा राख्ने वा राख्न लगाउने, लेखापरीक्षण गने गराउने, बेरुजु फर्छ्यौट गने छ । लय सबैकाययको
लजम्मेवारी र उत्तरदालयत्व सम्बलन्त्धत अलख्तयार प्राप्त अलधकारीको हने छ;
ञ) खचय खाता सम्बलन्त्धत शाखा वा महाशाखा मा रहने हो वा एकककृ त कोष संचालन ( single treasury account) प्रणाली
अन्त्तगयत संचालन हने हो महालेखा लनयन्त्त्रक कायायलयको लनदेशन बमोलजम हने छ;
ट) अलख्तयार प्राप्त अलधकृ तले खचयको फाँटवारी र प्रलतवेदन सम्बलन्त्धत गाउँ पाललका वा नगरपाललकामा मालसक रुपमा तोककएको
लनर्ददष्ट ढाँचामा पठाउनु पने छ;
ठ) चौमालसक रुपमा स्थानीय काययलवलध ऐन बमोलजम बजेट लनकासा माग गनुय पने छ;
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ड) सम्बलन्त्धत काययपाललकाले बार्तषक बजेटको २५% रकम पुँजीगत खचयमा रकमान्त्तर गनय सक्ने छ र पुँजीगत खचयबाट चालूखचयमा
रकमान्त्तर गनय पाइने छैन;
ढ) अन्त्य कायय गाउँ पाललका वा नगरपाललकाले पाररत गरे को काययलवधी र तोके बमोलजम गनुय पने छ;
ण) कृ लष काययक्रममा वैदले शक सहायता अन्त्तगयत को रकम भए सम्झौता बमोलजमको शतयका अलधनमा रही खचय गनुय पने छ र आर्तथक
प्रलतवेदन तोककएको ढाँचामा सम्बलन्त्धत लवकास साझेदारलाई समेत उपलब्ध गराउनु पने छ;
त) यकद बैदले शक सहयोगको प्रालवलधक सहायता अन्त्तगयत रकम संघीय सरकारको स्वीकृ लतमा स्थानीय तह संग सम्झौता गरी कायय
संचालन गररएको छ र रकम स्थानीय कोषबाट प्राप्त भ.एb को छ भने द्वी पक्षीय सम्झौता बमोलजमका शतय पालना गनुय पने छ र
लनजले मागेको फम्यायटमा लहसाब बुझाउनु पने छ; ,
थ) लय सबै काययको लेखापरीक्षणको लजम्मेवारी सम्बलन्त्धत अलख्तयारी प्राप्त शाखा, महाशाखा प्रमुखको हने छ र बार्तषक रुपमा
लेखापरीक्षण प्रलतवेदन सम्बलन्त्धत लवकास साझेदारलाई समेत उपलब्ध गराउनु पने छ;
द) लेखा सम्बलन्त्ध सम्पूणय प्रलतबेदन वार्तषकरुपमा सम्बलन्त्धत सभाको लेखा सलमलतमा प्रस्तुत गनय सम्बलन्त्धत काययपाललकामा प्रस्तुत गनुय
पने छ; र
ध) बजेट कायायन्त्वयन गदाय लवतीय जोलखम न्त्यलू नकरण का कारण र लनराकरणका उपाय समेत अबलम्बन गरी न्त्यूलनकरण गने पहल
गने ।

पररच्छे द ७.
२६. पारदर्तशता, जबावदेलहता तथा उत्तरदालयत्व, प्रचार, प्रसार, सूचनाको हक र सुशासनका औजार हरुको प्रयोग, गुनासो
व्यवस्थापन

 नगरपाललकामा गररने कृ याकलाप, प्रदान गररने सेवा सुलवधालाई पारदर्तश, उत्तरदायी, जबाबदेलह र प्रभावकारी रुपमा
नागररक प्रलत सम्बेदनलशल भइ संचालन गने;

 यसरी संचालन गदाय नागररकको व्यापक सहभालगतामा संचालन गनय गराउने;
 नगरपाललकामा काययक्रम संचालन गदाय सुशासनका मूलभूत मान्त्यता जस्तै कानूनको शासन, आर्तथक अनुशासन, मानव
अलधकारको पूणय प्रत्याभुलत, लवके न्त्रीकरण तथा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्त्यतालाई
आत्मसात गदै कायय गने संस्कृ लत अबलम्बन गने;

 नगरपाललकामा सुशासन कायम गनय गराउन सलमलतले लवशेष पहल गने छ र स्थानीय सरकारबाट कृ लष काययक्रममा
सुशासनको प्रत्याभुलत कदलाउन असल शासनका लनम्न मूल्य मान्त्यताको अबलम्बन गने :
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o

स्थानीय कृ लषकाययक्रममा सम्बद्ध सबै कमयचारी र संघ, संस्था स्थानीय नगरपाललका प्रलत उत्तरदायी भइ कायय गने छन र
तोककएको लजम्मेवारी तोककएको समयमा सम्पादन गरी जबाबदेही प्रशासन संचालन गने ;

o

नगरपाललकामा र कृ लष सलमलत बीच कायय लजम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट कायय लवभाजन लनयमावलीमा व्यवस्थागरी
गररनुका साथै कृ लषसम्बलन्त्ध काययकालालग लजम्मेवार संस्थाकोरुपमा यस सलमलतको लवकास गररने छ र सलमलतले पलन
सम्बद्ध कायायलयलाई काययलजम्मेवारी ककटान गरी लजम्मेवार बनाउने;

o

महा शाखा, शाखा, उपशाखा र इकाई कायायलयले आफ्ना मातहतका कमयचारीको कायय लवबरण( job description)
तयार गरी तदनुसार लजम्मेवारी ककटान गने।

o

कृ लष समबद्ध सबै शाखा, महाशाखा प्रमुख बीचमा काययसम्पादन करार गररने छ र उक्त करारको संस्थागतरुपमा
लनयलमत समीक्षा गने गराउने ब्यवस्था लमलाउने;

o

कृ लष सम्बद्ध सबै महाशाखा, शाखा वा कायायलयले आफ्नो शाखा वा महाशाखाबाट उपलब्ध गराइने सेवा, सुलवधा लाई
लनर्ददष्ट ढाँचामा नागररक बडापत्रमा प्रकालशत गरर राख्ने ब्यवस्था गने

o

लवकास लनमायणका काययमा नागररकको सहभालगता बृलद्ध गराउन सहभालगतातत्मक समावेशी योजना प्रकृ या अलनवायय
अवलम्बन गररने छ र कायय संचालन गदाय नागररकको संलग्नता र स्वालमत्व प्राप्त हने गरी गररने छ। यसरी कायय गदाय
लवशेष गरे र अल्पसंख्यक, लसमान्त्तकृ त वा साना ककसान र मलहला प्रलत लवशेष सम्बेदनशील रहने गरी कायय ब्यवस्था
लमलाउने;

o

लनलित रकम भन्त्दा मालथको लवकास लनमायणकाययमा सबै लववरण देलखने गरी योजना स्थल र साबयजलनक स्थानमा
सूचना पाटीको(होर्डडग बोडयको) व्यवस्था गने;

o

नागररकको गुनासो सुन्ने र संबोधन गने संस्थागत संयन्त्त्र स्थालपत गरी कृ यालशल गराइने छ, र हैलोसरकार र हटलाइन
जस्ता व्यवस्था सम्बलन्त्धत काययपाललकाले गनय पहल गने;

o

सुशासनका औजार जस्तै सावयजलनक/ सामालजक परीक्षण, नागररक सुनवाई, नागररक पृष्ठपोषण प्रलतवेदन सम्बलन्त्धत
काययलवलधमा तोककएको समयमा गने गराउने व्यवस्था लमलाउने;

o

नागररक वा सवयसाधारणकालालगआफ्नो आय-व्ययको लववरण सावयजलनक गने गराउने र कायायलयको वेव -साइटमा
समेत लनयलमत रुपमा राख्नेव्यवस्था लमलाउने;

o

आन्त्तररक र अलन्त्तम लेखापरीक्षण गराउने र बेरुजुलाई समयमा लनयलमत, असूलउपर गरी फर्छ्यौट गने गराउने
ब्यवस्था गने;

o
o
o
o

सावयजलनक खरीद ऐन लनयमावली बमोलजम खररद कायय गने गराउने;
आचार संलहता अलनवाययरुपमा पररपालना गने गराउने;
सूचनाको हक सम्बलन्त्ध ऐनको पालना गररने र बर्तगकृ त बाहेकका सबै सूचना नागररकको पहँचमा पुरयाउने;
बार्तषक काययक्रम र बजेट र चौमालसक तथा बार्तषक प्रगलत प्रलतवेदन आमसंचार माफय त सावयजलनक गने गराउने र
कायायलयको सूचना पाटी र वेब-साइटमा राख्ने;

o

लनणयय गदाय कानूनसम्मत प्रकृ या पुरयाईमात्र अलख्तयारवालाले लनणयय ललने छ र लनणययको बैधताका साथै सावयजलनक
नागररकको ग्राह्यता समेत प्राप्त गररने गरी कायय गने;

o

लवकास लनमायणका काययक्रम र योजना तथा सेवा प्रवाहलाई क्रमश: स्वीकृ त काययताललका र नागररक बडापत्रमा
तोककएको समयमा सम्पन्न गने गराउने;

o
o
o

भ्रष्टाचारमा शुन्त्य सहनलशलता अपनाइने छ र कु नै पलन भ्रष्टाचार हन नकदने वातावरण िृजना गने गराउने;
सबै पदालधकारीले सम्पलत लवबरण समयमानै तोककएको कायायलयमा पेश गने पद्धलत अबलम्बन गने;
अनुदान वा लवउलवजन वा सरकारी िोत लवतरणको काययलवलध स्वीकृ त गराई मात्र लबतरणको ब्यवस्था गुनासो नआउने
गरी गने गराइने छ र सम्भव भए सम्म लवपन्न बगय र सीमान्त्त ककसानलाई उपलब्ध हने गरी काययलवधीमा ब्यवस्था गने;
र

o

लवत्तीय जोलखम न्त्यूलनकरणका सबै उपाय अबलम्बन गने ।

२७. खारे जी र वचाउ:
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१. स्थानीय तहमा संचाललत कृ लष काययक्रम यसै व्यवस्था बमोलजम संचालन भएको मालनने छ; र
२.

लवगतमा जारी गररएको स्थानीय कृ लष लवकास काययक्रम संचालन लनदेलशका खारे ज गररएको छ र त्यस बमोलजम भए
गरे का काम, कावायलह यस काययलवलध बमोलजम भए गरे को मालनने छ ।
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