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कृषि षिकास कार्यक्रम संचालन तथा व्र्िस्थापन कार्यषिधध, २०७५ 

प्रस्तािना : 

संधिधानत कृषि तथा पशपुालन, कृषि उत्पादनको व्र्िस्थापन, पश ुस्िास्थ, सहकारी, कृषि सडक, साना धसचाई लगार्त कृषि प्रसार 
कार्यक्रमको संचालन, व्र्िस्थापन र सोको धनर्मन गने जिम्मेिारी एकल अधधकारको  रुपमा  स्थानीर् सरकारमा धनषहत रहेको छ 
।र्सैलाई आधारमाधन संघीर् व्र्िस्थाषका संसदले स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ समेत पाररत गररसकेको  छ । सो 
ऐनले स्थानीर् तहको काम कतयव्र् र अधधकारहरुलाई धिस्ततृरुपमा पररभाषित गरेको छ र सिै स्थानीर् तहहरुले र्सलाई 
कार्ायन्िर्न गरररहेका छन ्।  

र्स गाउँपाधलकाले संधिधान र ऐनले प्रािधान गरेका अधधकारको  उपर्ोग गरी कृषिको ब्र्ािसार्ीकरण र कृषि उध्र्मधसलताको 
षिकासगरी स्थानीर् तहमा नै रोिगारीका अिसरहरुको सिृना गदै कृिकहरुको आर्स्तर िदृ्धी गने लक्ष्र् र्स गाउँपाधलकाको छ 
। र्सलाई परुा गनय र्स गाउँपाधलकाले आफनो कार्यक्षेत्र धभत्र प्राथधमकताका आधारमा कृषि धिकास कार्यक्रम तिुयमा र  सोको 
प्रभािकारी  संचालन तथा व्र्िस्थापन गदै कृिहरुको माग र आिस्र्कता अनसुारका उपर्कु्त कृषि प्रधिधधहरु तथा सेिाहरु 
सियशलुभरुपमा उपलब्ध गराउन ु अधनिार्य भएकोले ऐनको दफा १०२ को उपदफा २ को अधधनमा रषह र्ो “कृषि धिकास 
कार्यक्रम संचालन तथा व्र्िस्थपन कार्यधिधध २०७५”  तर्ार गरी िारर गररएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

नाम, पररभािा र उदे्दश्र् 

१. नाम र प्रारम्भ: 

क. र्स कार्यषिधधको नाम “ खोटेहाङ गाउँपाधलकाको कृषि षिकास कार्यक्रम संचालन तथा व्र्िस्थापन कार्यषिधी, 
२०७५” रहेको छ । 

ख.   र्ो कार्यषिधध खोटेहाङ गाउँ कार्यपाधलका कार्यपाधलकाले पाररत गरेको धमधतदेजख  लाग ु हनुछे । 

२. पररभािा: 

धििर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यषिधधमा, 

क) “अध्र्क्ष” भन्नाले खोटेहाङ गाउँपाधलकाको अध्र्क्ष सम्झन ुपछय । 

 ख) “उपाध्र्क्ष”  खोटेहाङ गाउँपाधलकाको उपाध्र्क्ष सम्झन ुपछय । 

 ग) “ ऐन” भन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई िझुाउँछ । 

घ) “प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृत” भन्नाले खोटेहाङ गाउँपाधलका तथा गाउँपाधलकाको प्रशासकीर् प्रमखुको रुपमा 
काम गनय जिम्मेिारी तोषकएको प्रशासकीर् अधधकृतलाई सम्झन ुपछय । 

 ङ) “ कानून” भन्नाले संघीर् कानून, प्रदेश कानून र स्थानीर् कानून सम्झन ुपछय । 

 छ) “कार्यपाधलका” भन्नाले खोटेहाङ गाउँ कार्यपाधलका सम्झन ुपछय । 

ि) “कार्य षिधध” भन्नाले “खोटेहाङखोटेहाङ गाउँपाधलका कृषि षिकास कार्यक्रम संचालन  तथा व्र्िस्थापन  
कार्यषिधी, २०७५” लाई सम्झन ुपदयछ । 
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झ) “कृषि” भन्नाले िीिन धान्न  र षिकास/िषृद्धका लाधग आिश्र्क खाना, रेशा, िैषिक उिाय, िधडिषुट र अन्र् िस्त ु

उत्पादन गनय प्रर्ोग गरीन े षिरुिा, पशपुजन्छ (माछा समेत) र ढुसी- च्र्ाउिातको खेती िा पालन र प्रिनन 

सम्िजन्ध कार्य भन्ने िझुाउंदछ ।  

 ञ) “कृिक” भन्नाले कृषि िा कृषि क्षेत्रमा संग्लग्न कृिक, उद्धमी र ब्र्िसार्ी भन्ने िझुाउँदछ । 

ट) “गाउँपाधलका” भन्नाले संषिधान िमोजिम स्थापना भएका खोटेहाङ गाउँपाधलका सम्झन ु पछय । र्सले गाउँ 

कार्यपाधलकालाई समेत िनाउने छ । 

 ठ) “गाउँसभा” भन्नाले संषिधानको धारा २२२ को उपधारा १ िमोजिमको खोटेहाङ गाउँ सभा सम्झन ुपछय । 

ड) “जिल्ला समन्िर् सधमधत” भन्नाले संषिधानको धारा २२० को उपधारा ३ िमोजिमको खोटाङ जिल्ला समन्िर् 

सधमधत सम्झन ुपछय । 

ढ) “जिल्ला सभा” भन्नाले संषिधानको धारा २२० को उपधारा १ िमोजिमको खोटाङ जिल्ला सभा सम्झन ुपछय । 

ण) “पदाधधकारी” भन्नाले खोटेहाङ कार्यपाधलकाको अध्र्क्ष, प्रमखु, उपाध्र्क्ष, उपप्रमखु, िडा अध्र्क्ष तथा 
कार्यपाधलकाका अन्र् सदस्र् सम्झन ुपछय । 

 त) “प्रदेश” भन्नाले संघीर् इकाइमा षिभािन गररएको नेपालको संघीर् इकाइको प्रदेश सम्झन ुपदयछ । 

थ) “धििर्गत शाखा” भन्नाले खोटेहाङ गाउँमा कृषि क्षेत्रको षिकासका लाधग स्थापना भएका महाशाखा,  शाखा, 
इकाई तथा सेिाकेन्रलाई िनाउँदछ । र्सले अन्र् षििर्गत क्षेत्रको षिकासकालाधग खोटेहाङ गाउँपाधलका 
स्थापना भएका शाखा िा महाशाखालाई समेत िनाउँदछ । 

द) “मन्त्रालर्” भन्नाले कृषि षििर् हेने नेपाल सरकारको संघीर् मंत्रालर् सम्झन ुपछय । र्स शब्दले कृषि धििर् 
हेने प्रादेजशक मंत्रालर्लाई समेत िनाउँदछ । 

 ध) “र्ोिना” भन्नाले आर्ोिना, पररर्ोिना तथा कार्यक्रम समेतलाई िनाउँदछ । 

 न) “िडा” भन्नाले खोटेहाङ गाउँपाधलका तथा गाउँपाधलकाको िडालाई सम्झन ुपछय । 

 प) “िडा अध्र्क्ष” भन्नाले खोटेहाङ गाउँका िडाका अध्र्क्ष सम्झन ुपछय । 

फ) “िडा सधमधत” भन्नाले संषिधानको धारा २२२ को उपधारा ४ िमोजिमको खोटेहाङ गाउँरगाउँपाधलकाको िडा 
सधमधत सम्झन ुपछय । 

ि) “सदस्र्” भन्नाले, 

१. गाउँपाधलकाको सम्िन्धमा खोटेहाङ गाउँ सभा िा गाउँ कार्यपाधलकाको सदस्र् सम्झन ुपछय र सो शब्दले गाउँ 
सभा िा गाउँ कार्यपाधलकाको अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, िडा अध्र्क्ष िा िडा सधमधतको सदस्र्लाई समेत िनाउँछ ।  

२. जिल्ला सभाको सम्िन्धमा खोटाङ जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्िर् सधमधतको सदस्र् सम्झन ु पदयछ र सो 
शब्दले खोटेहाङ  जिल्ला सभाको प्रमखु र उपप्रमखु तथा जिल्ला समन्िर् सधमधतको प्रमखु र उपप्रमखु समेतलाई 
िनाउँदछ । 
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३. कृषि सधमधतको सम्िन्धमा खोटेहाङ गाउँपाधलमा कृषि कार्यक्रम संचालन र व्र्िस्थापन गनय  खोटेहाङ 

गाउँपाधलकामा गठन भएको कृषि सधमधत तथा उप सधमधतका  संर्ोिक, उप संर्ोिक तथा  सदस्र् समेतलाई  िनाउँछ 
। 

भ) “सधमधत” भन्नाले र्स कार्यषिधधको व्र्िस्था अनसुार खोटेहाङ गाउँपाधलकामा गठन भएको कृषि षिकास सधमधत 
तथा उपसधमधतलाई िनाउँदछ । 

म) “संषिधान” भन्नाले नेपालको संषिधानलाई सम्झन ुपदयछ । 

र्) “संघ” भन्नाले संघीर् संरचनाको सिै भन्दा माधथल्लो इकाइको रुपमा रहन ेसंघीर् तह सम्झन ुपदयछ । 

र) “स्थानीर् तह” भन्नाले खोटेहाङ गाउँपाधलकालाई िनाउँदछ । 

३. कार्यषिधधको उदे्दश्र् 

र्स कार्यषिधधको मूल उद्देश्र् खोटेहाङ गाउँपाधलकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र धभत्र अिलम्िन गने कृषि धिकास कार्यक्रमको तिुयमा, 
सोको प्रभािकारी संचालन तथा व्र्िस्थापनमा सहर्ोग परु्ायउने र कृिक पररिारलाई कृषि संिन्धी सेिा प्रिाह गने रहेका छ । 
र्सका षिजशष्ट उद्देश्र्हरु देहार् अनसुार रहेका छन ्। 

क) कृषि सेिा प्रिाहका लाधग अिस्र्क संस्थागत संरचना िनाउन र सोको प्रभािकारी पररचालनमा सहर्ोग गने । 

ख)  गाउँपाधलकाको िाषियक तथा आिधधक कृषि धिकास र्ोिना तिुयमा गनय सहर्ोग परुर्ाउने ।  

ग)  कार्यक्रम तिुयमा तथा संचालनमा रािनैधतक तथा प्रशासनीक ििाफदेषहता िषद्ध गनय सहर्ोग गने । 

घ)  कृषि धिकास कार्यक्रम संचालनका लाधग आिस्र्क नीधत धनमायण तथा मापदण्ड धनधायरण गनय सहर्ोग  

प-ुर्ाउन े 

 

पररच्छेद २ 

४.  कृषि धिकास कार्यक्रम संचालन तथा व्र्िस्थापन: 

खोटेहाङ गाउँपाधलकाको कमयचारर व्र्िस्था तथा संगठन संरचना: 

क) खोटेहाङगाउँपाधलकाले आिस्र्कता र प्राथधमकता अनसुार कृषि क्षेत्रको समग्र षिकासका लाधग कार्य संचालन गनय 
गराउन गाउँपाधलकाले पाररत गरेको कार्य षिभािन धनर्मािली िमोजिम कृषि महाशाखा र शाखा स्थापना गने छ । 
त्र्स्तै िडा िा सेिा केन्रस्तरमा समेत कृषि कार्यक्रम संचालन ब्र्िस्थापन गनय आिस्र्क प्राषिधधक सेिा परु्ायउन 
सहिीकरणका लाधग कृषि इकाईको स्थापना गने छ । ऊक्त महाशाखा र शाखाको काम, कतयव्र् र जिम्मेिारी 
स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को अधधनमा रषह गाउँपाधलकाले पाररत गरेको कार्य धिभािन धनर्मािलीमा 
व्र्िस्था भए िमोजिम हनुेछ ।  

ख) उक्त महाशाखा/शाखा तथा िडा िा सेिाकेन्रमा कधत स्थार्ी र करारका कमयचारी रहने छन भन्न ेधििर् नगरपाधलका         

िा गाउँपलीकाले o8m सभे गरी पाररत गरेको संगठन संरचना अनसुार हनुे छ  । 

ग)  गाउँपाधलकाले श्रोत साधनको अधधकतम उपार्ोग र लागत न्रू्धनकरणका लाधग अन्र् सरकारी, गैह्रसरकारर संघ संस्था 
तथा धनिी क्षेत्रका सेिा प्रदार्कहरुसंग साझेदारी  गरीकृषि सेिा प्रिाह गने छ ।  
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घ)   खोटेहाङ गाउँपाधलकाले आिस्र्कतानसुार स्थानीर् कृषि श्रोत व्र्जक्तहरु को धिकास तथा पररचालन गरीकृषि सेिाको 
धिस्तार गने छ ।  

ङ.) खोटेहाङ गाउँपाधलका क्षेत्रमा संषिधान र स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ पररच्छेद ३ मा धनधायरण भएका 
कृषि धिकासका कार्यक्रमलाई प्रभािकारीरुपमा कार्ायन्िर्न गनय गराउन आिस्र्क कार्यक्रम तिुयमा, स्थानीर् कृषि 
धिकासका नीधत धनर्म, कार्यधिधध, मापदण्ड धनधायरण तथा िनप्रधतधनधधहरुको कार्यक्रम प्रधत ििाफदेषहता सधुनजित गनय 
गाउँपाधलकाले पाररत गरेको कार्य षिभािन तथा कार्यसम्पादन धनर्मािलीको अधधनमा रही सामाजिक समािेजशताका 
आधारमा पाधलका तथा िाडय स्तरीर् कृषि षिकास सधमधत गठन गररने छ । सधमती को गठन, तथा सोको काम कतयव्र् 
अनसूुची १ िमोजिम हनुेछ। 

 

पररच्छेद ३ 

स्थानीर् कृषि धिकासका नीधत धनर्म, कार्यधिधध, मापदण्ड धनधायरण तथा कृषि षिकास र्ोिना तिुयमा, 

५. नीर् कृषि धिकासका नीधत धनर्म, कार्यधिधध, मापदण्ड धनधायरण: 
 स्थानीर् सरकार संचालन ऐनको पररधधधभत्र रहेर गाउँपाधलकाले कृषि धिकासको लाधग स्थानीर् ऐन, नीधतनीर्म 

तथा कार्यक्रम संचालनका लाधग आिस्र्क मापदण्ड िनाइ सो को आधारमा कार्यक्रम संचालन गनुय पने छ । 

 स्थानीर् नीधत धनर्म तिुयमा गदाय मषहला कृिक, िैदेशीक रोिगारीमा रहेका घर पररिारका सदस्र्हरू, कृषि 
उद्धमी, साना तथा ब्र्िसार्ीक कृिकहरुका लाधग लजक्षत गरीसामाजिक समािेसीताका आधारमा नीधत धनमायण 
गरीलाग ुगने । 

६. स्थानीर् कृषि धिकास  र्ोिना र ििेट  तिुयमा: 

क . र्ोिना तिुयमा 

 गाउँपाधलकाले अनसूुची १ िमोजिम गठठत कृषि षिकास सधमधतको सहर्ोगमा भगूोल अनसुार प्राधिधधक रुपले 
उपर्कु्त हनुगेरी कृषिक्षेत्रको प्राथधमकता धनधायरण गने छ  ।  

 गाउँपाधलकाले अल्पकालीन, मध्र्कालीन तथा दीघयकालीन कृषि षिकास र्ोिना तिुयमा गरी सम्िजन्धत 
कार्यपाधलकािाट स्िीकृत गराई राख्न े र उक्त र्ोिनामा धलएका नीधत रणनीधतलाई आिस्र्कतानसुार सम्िजन्धत  
खोटेहाङ गाउँपाधलकाको आिधधक र्ोिनामा समािेश गरी लाग ुगने गराउन े।  

 गाउँपाधलकािाट ििेट पूिायनमुान र मागयदशयन प्राप्त भए पधछ सधमधतको िैठकिाट िडास्तर र  खोटेहाङ 
गाउँपाधलका स्तरीर् ििेट पूिायनमुानलाई िाडँफाँट गनय कृषि षििर्क सिै सरोकारिालाको िैठक आर्ोिना गने 
र शाखागत िा िडागत िाडँफाँट गने र र्ोिना तिुयमा मा सहभाधगता िनाउन कार्यक्रम समेत स्िीकृत गने । 

 उक्त स्िीकृत धििर्गत क्षेत्र र आिधधक र्ोिनाले धलएका लक्ष र उद्देश्र् प्राधप्तका लाधग िाषियक र्ोिना 
तिुयमाको धसलधसलामा ििेट पूिायनमुान र मागयदशयन मा समािेश गनय सम्िजन्धत खोटेहाङ गाउँपाधलकासंग 
समन्िर् गने छ । 

 गाउँपाधलकाले कृषि षिकासको र्ोिना तिुयमा गदाय साना तथा मिौला धसंचाईको र्ोिनालाई  समेत समािेस 
गरीिनाउन ु पने  छ । स्थानीर् तहमा धसंचाईका र्ोिना िनाउदा तथा सो को कार्य संचालन गदाय िल 
उपभोक्ता सधमधत को सषक्रर् सहभाधगता सधुनजस्चत गनुय पने छ । 

 र्ोिनाको  प्राथधमकता धनधायरण,  तिुयमा तथा कार्ायन्िर्न अनसूुची २ िमोजिम  हनुछे ।  

 

 



5 
 

पररके्षद : ४ 

७. अनगुमन, मलु्र्ाकंन, समीक्षा र प्रधतिदेन: 

क. अनगुमन: 

 र्ोिना िा कार्यक्रमको एकल िा संर्कु्त अनगुमनको ब्र्िस्थाका लाधग अनगुमन कार्यको कार्यताधलका 
खोटेहाङ गाउँपाधलकाको अनगुमन सधमधतिाट स्िीकृत गराई राख्न ेर ििेट समेत छुट्ट्याउने   

 कृषि सधमधतले आिस्र्कतानसुार को टोली गठन गरी धनर्धमत अनगुमनको ब्र्िस्था धमलाउन ेछ 

 अनगुमनका क्रममा नीधत, र्ोिना, कार्यक्रम तथा आर्ोिनाहरुमा धनम्न कुराको षिश्लिेण गने 

 श्रोतसाधनको प्राधप्त र प्रर्ोग स्िीकृत ििेट र समर्ताधलका अनसुार भए नभएको 
 अपेजक्षत प्रधतफल समर्मै र लागत प्रभािकारी रुपमा हाधसल भए नभएको 
 कार्ायन्िर्न क्षमता के कस्तो छ 

 के कस्ता समस्र्ा र िाधा व्र्िधान देजखएका छन र धतनको समाधानका धनजम्त के कस्ता उपार् अिलम्िन 
गनुय पछय र  

 सूचना प्रषिधधको उपर्ोगिाट अनगुमन सूचना प्रणाली ितयमानमा स्थाषपत गदाय उपर्कु्त हनु ेहनुाले अनगुमनका 
लाधग उपर्कु्त प्रणाली षिकास गने  

 गाउँपाधलकामा अनगुमन र सपुररिेक्षणकालधग उपाध्र्क्षको संर्ोिकत्िमा गठठत संस्थागत संर्न्त्रको व्र्िस्था  
भएकोले उक्त संर्न्त्रसंग सधमधतले समन्िर् गरी अनगुमनको ब्र्िस्था गने 

 स्थानीर् कृषि षिकास सधमधतले पधन आफु अन्तगयत संचाधलत कार्यक्रमहरुको समर्मै अनगुमन गनय कृषि षिकास 
सधमधतको संर्ोिक िा अन्र् सदस्र्को संर्ोिकत्िमा सम्िद्ध  शाखाका प्रमखु िा धनिको प्रधतधनधध, गैरसरकारी संस्थाको 
प्रधतधनधी, कृिक समूहको प्रधतधनधध, सहकारी संस्थाको प्रधतधनधध रहेको अनगुमन उप सधमधत गठन गने र त्र्स्को सजचि 
कृषि शाखा िा महाशाखाका प्रमखुले तोकेको अधधकृत कमयचारी हनु ेब्र्िस्था धमलाउन े

 उक्त उपसधमधतले आफ्नो कार्यषिधध आफै िनाउन ेछ र संर्कु्त िा एकल अनगुमनको ब्र्िस्था समेत गने छ 
र्स उप सधमधतले उपलजब्ध (output) र पररणाम (outcome) को मापन सूचक तर्ार गरी स्िीकृत गराई राख्न ेछ । 
त्र्स्तै कृषि सम्िद्ध अन्र् सरोकारिाला गैर सरकारी संस्था, धनिी र सहकारी क्षेत्र एिं षिकास साझेदार का िीचमा पधन 
अनगुमन प्रणालीका सूचक धनधायरण गरी कृषि सधमधतको अनगुमन प्रणालीमा समाषहत गनय सषकने सूचक धनधायरण गरी 
लाग ुगररन ेछ। अनािश्र्क सूचनाहरु माग नगने र आिस्र्क सूचना नछुटाउन ेनीधत समेत अिलम्िन गने 

 र्सरी सूचक तर्ार गदाय स्थानीर् गाउँपाधलका िा नगरपाधलका लाई कृषि क्षते्रको के आधारभतू सूचना उपलब्ध 
गराउनकुा साथै आिधधक र्ोिनामा धनठदयष्ट गरेका षििर्क्षते्रगत  सूचकहरुसंग धमलान गनय समन्िर् गरी तदनसुारको 
प्रधतिेदन पठाउने व्र्िस्था गने 

 जिल्ला समन्िर् सधमधत र प्रदेश सरकारमा पठाइन ेसूचना िारेमा पधन पूिय िानकारी  तत:तत धनकार्िाट माग 
गने 

 अनगुमन प्रणालीलाई  धनर्धमत र व्र्िजस्थत िनाउन सिै कार्यक्रम र भौगौधलक क्षेत्रमा पगु्न संभि न भए  
नमूनाको रुपमा केही िडामा र समषष्ट व्र्िस्थापनको अनगुमन मापनका सूचक तर्ार गरी तदनसुार अनगुमन गने 
व्र्िस्था समेत धमलाउन े

 स्थानीर् प्राथधमकता प्राप्त, िहिुषियर् िा पूजिगत लगानी अत्र्धधक भएका र्ोिना, कार्यक्रमहरुका लाधग छुटै्ट 
सूचक तर्ार गरी धनर्धमत अनगुमन गने प्रणाली स्थाषपत गररने छ र देखा परेका समस्र्ा समर्मै समाधान गरी र्ोिना 
कार्यक्रम सचुारु गराउन ेव्र्िस्था धमलाउन े
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 अनगुमन कार्यका लाधग लाग्न ेअनमुाधनत ििेट समेत र्सउप सधमधतले तर् गरी सधमधतमा पेश गने छ 

 सधमधतले धििर्गत शाखा िा महाशाखालाई पधन सपुररिेक्षण तथा अनगुमनका लाधग ििेटको ब्र्िस्था गरी 
अनगुमन गनय गराउन आिस्र्क धनदेश ठदन े 

 र्सरी अनगुमन गराई धििर्गत कृषि सधमधत गाउँपाधलका र नगरपाधलका  स्थानीर् तहको सधमधतमा धनर्धमत 
प्रधतिेदन धलन ेव्र्िस्था गनेस र 

 अनगुमन, मलु्र्ाकंनमा  जिल्ला समन्िर् सधमधतको समेत भधूमका रहन ेहुँदा  षिकास गररएका अनगुमन सूचक, 

कार्यताधलका आठदिारे सम्िजन्धत कार्यपाधलका माफय त जिल्ला समन्िर् सधमधतमा समेत पठाउन े। 

ख. मध्र्ािधध मलु्र्ाकंन  

 स्थानीर् गाउँपाधलकामा आिधधक र्ोिना तर्ार गरी संचालनमा ल्र्ाएको छ भन े उक्त र्ोिनाको समषष्ट 
उपलजब्ध र पररणामको मापन हनु े गरी िाह्य धनकार् िा धिशेिज्ञिाट मध्र्ािधध मलु्लार्ांकन गने प्रणाली अिलम्िन 
गनेस र  

 िह ुिषियर् र्ोिना िा प्राथधमकता प्राप्त र्ोिना हरुको पधन मध्र्ािधध मलु्र्ाकंन गररने प्रणाली अिलम्िन गने । 

ग. अजन्तम मलु्र्ाकंन  

 र्ोिनाका िहृतर लक्ष र उद्दशे्र् हाँधसल भए नभएको, कहाँ, के कस्ता सिल र कमिोर पक्ष रहन गए धिश्लिेण 
गरी व्र्िस्थापनलाई उपर्कु्त नीधत, रणनीधत तर् गनय मदत परुर्ाउन ब्र्िस्थाकालाधग अजन्तम मलु्र्ांकन को ब्र्िस्था गने 

 स्थानीर् गाउँपाधलका र नगरपाधलकले तर्ार गरेको आिधधक र्ोिनाको समषष्ट अजन्तम प्रभाि मलु्र्ांकन  गने 
प्रािधान राख्न े

 मूल्र्ांकन प्रणालीमा कृषिक्षेत्रको समेत प्रभाि मलु्र्ांकन गनय गराउन ब्र्िस्था धमलाउनेस र 

 आजन्तम मलु्र्ाकंनका लधग तेस्रो पक्षका षिज्ञ िाट गनुय गराउन ेब्र्िस्था गने । 

घ. समीक्षा:  

 स्थानीर् गाउँपाधलकामा प्रत्रे्क चौमाधसक र िाषियक रुपमा संचाधलत सिै र्ोिना, कार्यक्रम, आर्ोिना िा 
कृर्ाकलापहरुको प्रगधत समीक्षा सम्िजन्धत कार्यपाधलकाले गने  हनुाले कृषि षिकास सधमधतले पधन सधमधत अन्तगयतका 
सिै कार्यक्रमको सधमधतमा समीक्षा गरी समीक्षाको धनचोड सम्िजन्धत कार्यपाधलकाको समीक्षा िैठकमा पेश गने । 

 र्स्तो समीक्षा िैठकको आर्ोिन गाउँपाधलका/ गाउँपाधलकाको िैठक िस्न ुअगाधड धनजित गने 

 र्स समीक्षा िैठकमा सरोकारिाला सिै सरकारी, गैरसरकारी, धनिी, सहकारी, षिकास साझेदारहरुको सहभाधगता 
सधुनजित गने । 

 समीक्षा मा आकँडा प्रस्तधुत गनुय भन्दा पधन  देखा परेका मदु्दा, समस्र्ाहरुिारे छलफल गने र समस्र्ा 
समाधानका सहि उपार्को  खोजि गने र कुन तहिाट उक्त समस्र्ा समाधान हनु ेहो सोको समेत जिम्मेिारी तोक्न े
कार्य गने । 

 कृषि धििर्क पूजिगत खचयमा कमी हनुमुा  देखापरेका  समस्र्ाको समेत समर्मै धनदान गररन ेगरी समाधान 
खोज्न े

 स्थानीर्, प्रादेजशक िा राषिर् प्राथधमकता प्राप्त र्ोिनाको २(२ मषहनामा समीक्षा गररन ेप्रणाली अिलम्िन गने । 

 षिकास साझेदारहरुको सहर्ोगमा संचाधलत र्ोिना को समीक्षा समेत गने र 

 समीक्षा िैठकमा प्राप्त गनुासाहरुलाई  समेत सम्िोधन गने । 

ङ. प्रधतिदेन 
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 गाउँपाधलकाले पाररत गरेको आधथयक कार्यषिधी अनसुारको ढाँचामा आधथयक प्रधतिेदनहरु माधसक रुपमा 
अजततर्ार प्राप्त महाशाखा िा शाखा प्रमखुले तोषकएको कार्ायलर् िा धनकार्मा पठाउन े। 

 भौधतक प्रगधत प्रधतिेदन साधारणतर्ा चौमाधसक भकु्तान भएको ७ ठदन धभत्र अजततर्ार प्राप्त  महाशाखा िा शाखा 
प्रमखुले सम्िजन्धत गाउँपाधलकामा पठाउन ेब्र्िस्था धमलाउन े। 

 र्सकालाधग कृषिसंग सम्िद्ध सिै सरोकारिाला िाट समर् मै प्रधतिेदन संकलन गरी धनजित फरम्र्ाटमा राजख 
एषककृत गरी सम्िजन्धत गाउँपाधलकार गाउँपाधलकाको कार्ायलर्मा पठाउन ुपने भएकोले कृषिसंग सम्िद्ध धनकार् हरुले 
पधन आ(आफ्नो धनकार्को भौधतक प्रधतिेदन सधमधतका सजचि िा शाखा, महाशाखा प्रमखु समक्ष पठाउन ेर 

 चौमाधसक प्रधतिदेनमा भौधतक प्रगधतका साथै  आर् व्र्र्को समग्र जस्थधत प्रस्ततु गररन ेव्र्िस्था   गने । 

कार्यक्रम कार्ायन्िर्न प्रधतिदेन: 

 अजततर्ारी प्राप्त प्रते्तक धनकार्ले माधसक रुपमा षित्तीर् र प्राथधमकता प्राप्त कार्यक्रमको २/२ मषहनामा र अन्र् 
सिै कार्यक्रमको चौमाधसक रुपमा भौधतक प्रगधत प्रधतिेदन तोषकएको ढाँचामा  सम्िजन्धत कार्यपाधलकामा पठाउन े। 

 र्सरी पठाएको प्रधतिदेन सम्िजन्धत धििर्गत सधमधतको सजचिलाई समेत उपलब्ध गराउन े

 प्राथधमकता प्राप्त र्ोिनाको  २/२ मषहनामा प्रमखु िा अध्र्क्षले कार्यपाधलकामा समीक्षा गरी िाधा अडकाउ भए 
फुकाउन े र समर्मा प्रगधत हाधँसल गने रणनीधत समेत तर् गने । 

 चौमाधसक समीक्षा: धििर्गत सधमधत र धििर् क्षेत्रगत सधमधत(कृषि) मा समेत प्रगधत प्रधतिदेनमा कार्यपाधलकामा 
समीक्षा हनु ु भन्दा अगाधड नै समीक्षा गरीधििर् क्षेत्रगत सधमधतका संर्ोिकले एकमषु्ट प्रगधतको समीक्षात्मक प्रधतिदेन 
प्रस्ततु गने र देखापरेका प्रमखु मदु्दा िा समस्र्ा प्रस्ततु गरी समधानको उपार् समेतको रणनीधत िैठकिाट तर् गने । 

 चौमाधसक प्रगधत प्रधतिेदन जिल्ला समन्िर् सधमधत, प्रदेश िा संघीर् सरकारको सम्िजन्धत मंत्रालर्मा एषककृत 
गरी मषहना भकु्तान भएको १५ ठदन धभत्र प्रस्ततु गने । 

 िाषियक प्रधतिेदन पठाउन े सम्िजन्धत कार्यपाधलकाले िाषियक प्रधतिेदन तोषकएको ढाँचामा आधथयक ििय भकु्तान 
भएको एक मषहना धभत्र सम्िजन्धत जिल्ला समन्िर् सधमधत, प्रदेश तथा संघीर् मंत्रालर्मा पठाउन ुपने र  

 प्रगधतजस्थधतको आधारमा कमयचारीको कार्यसम्पादन मलु्र्ांकन गने प्रणाली स्थाषपत गने र्सकालाधग प्रते्तक 
कमयचारीको कार्य जिम्मेिारी षििरण प्राप्त गरी तदनसुार कमयचारीको कार्यसम्पादन मलु्र्ांकन गने । 

पररच्छेद ५ 

८ . रकम प्रिाह प्रकृर्ा र कोि व्र्िस्थापन (ििेट धनकासा, आम्दानीका प्रमखु श्रोत, कोि व्र्िस्थापन र संचालन) 

१.  खचय गने अजततर्ारी र कार्यषिधी: 

क. संघ र प्रदेश सरकारिाट स्थानीर् गाउँ कार्यपाधलका र नगर कार्यपाधलका मा सशतय, धिशेि िा सम्पूरक 
अनदुानको रुपमा कृषि क्षेत्रको ििेट प्राप्त िा धनकासा हनुछे र  सम्िजन्धत गाउँकार्यपाधलका िा 
नगरकार्यपाधलकाले पधन आफ्नो आर् िा समाधनकरण अनदुानिाट रकम थप गरी पठाउन सक्ने छ । 

ख. िैदेजशक श्रोतको अनदुान, ऋण िा प्राषिधधक सहार्ता अन्तगयतको रकम समेत सशतय रुपमा स्थानीर् पाधलकाले 
धनकासा पठाउन ेछ ।  

ग. र्सरी कृषि क्षेत्रकालाधग प्राप्त भएको रकम सम्िजन्धत सभािाट ििेट स्िीकृत भएको सात ठदन धभत्र 
गाउँपाधलका र गाउँपाधलकाको अध्र्क्ष िा प्रमखुले सम्िजन्धत प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृतलाई ििेट खचय गने 
अजततर्ारी प्रदान गने छ । 
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घ. प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृतले अजततर्ारी प्राप्त भएको १५ ठदन धभत्र सम्िजन्धत महाशाखा िा शाखा प्रमखु र 
िडा सजचिलाई कार्यक्रम र ििेट सषहत प्रचधलत कानून िमोजिम खचय गने गरी अजततर्ारी ठदइन े ब्र्िस्था 
रहेकोले कृषि महाशाखा िा शाखाले पधन गाउँ कार्यपाधलका प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृतले मागेको षििरण 
उपलब्ध गराई समर्मै ििेट धनकासा गराउन े। 

ङ. कृषि शाखा, महाशाखाले आफुलाई प्राप्त अजततर्ारी  र कार्ायन्िर्न मागय दशयन सम्िजन्धत कृषि सधमधतमा पेश 
गने र कार्य जिम्मेिारी ताधलका िमोजिम जिम्मेिार पदाधधकारीलाई कार्यक्रमको िाँडफाटँ गरी खचय गनय गराउने 
धनदेशन ठदनेछ । 

च. प्राप्त िस्तगुत सहार्ता षितरण भन्दा अगाधड गणुस्तर र्कीन गरी धनजित भए पधछमात्र षितरणको ब्र्िस्था 
धमलाई कृषि कार्यक्रममा िस्तगुत सहार्ता तथा अनदुान समेत षितरण गनुय पने हनुाले कहा,ँ कस्ले , कषहले र 
कसरी षितरण गररने हो सोको िाँडफाँट सधमधतिाट गरी जिम्मेिारी षकटान गररने छ ।  

छ. अनदुान र सहधुलर्त  षितरण सम्िजन्ध छुटै्ट कार्यषिधध सम्िजन्धत कार्यपाधलकािाट पाररत गराई राख्न ुपने छ । 

ि. प्राप्त िस्तगुत सहार्ता षितरण भन्दा अगाधड गणुस्तर र्कीन गरी धनजित भए पधछ मात्र षितरणको ब्र्िस्था 
धमलाइन ेछ ।  

झ. िस्तगुत सहार्ता अन्तगयतको पकेटहरु स्थानीर् तहमै खररद गनुय पने हो भने साियिधनक खररद धनर्मािली 
िमोजिन खररद र्ोिनामा समािेश गरी  समर्मै खररदको ब्र्िस्था धमलाइने छ ।  

ञ. स्थानीर् षकसानिाट खररद गनुय पने हो भन ेगणुस्तरको र्षकन गरी मात्र खररद गररन ेछ । 

ट. धििर्गत शाखा, महाशाखाले अजततर्ारी प्राप्त भएको रकमको अजततर्ारी प्राप्त अधधकृतले  िाषियक ििेट र 
चौमाधसक धिभािनको पररधध धभत्र रही खचय गने, लेखा राख्न ेिा राख्न लगाउन,े लेखापरीक्षण गने गराउन,े िेरुि ु
फर्छ्यौट गने छ । षर् सिैकार्यको जिम्मेिारी र उत्तरदाषर्त्ि सम्िजन्धत अजततर्ार प्राप्त अधधकारीको हनु ेछ । 

ठ. खाता सम्िजन्धत शाखा िा महाशाखा मा रहने हो िा एषककृत कोि संचालन (single treasury account) 
प्रणाली अन्तगयत संचालन हनुे हो महालेखा धनर्न्त्रक कार्ायलर्को धनदेशन िमोजिम हनु ेछ । 

ड. अजततर्ार प्राप्त अधधकृतले खचयको फाँटिारी र प्रधतिेदन सम्िजन्धत गाउँपाधलका िा नगरपाधलकामा माधसक 
रुपमा तोषकएको धनठदयष्ट ढाचँामा पठाउन ुपने छ । 

ढ. चौमाधसक रुपमा स्थानीर् कार्यषिधध ऐन िमोजिम ििेट धनकासा माग गनुय पने छ । 

ण. सम्िजन्धत कार्यपाधलकाले िाषियक ििेटको २५% रकम पुिँीगत खचयमा रकमान्तर गनय सक्न ेछ र पुिँीगत 
खचयिाट चालूखचयमा रकमान्तर गनय पाइन ेछैन । 

त. अन्र् कार्य गाउँपाधलका िा नगरपाधलकाले पाररत गरेको कार्यषिधी र  तोके िमोजिम गनुय पने छ । 

थ. कृषि कार्यक्रममा िैदेजशक सहार्ता अन्तगयतको रकम भए सम्झौता िमोजिमको शतयका अधधनमा रही खचय गनुय 
पने छ र आधथयक प्रधतिेदन तोषकएको ढाचँामा सम्िजन्धत षिकास साझेदारलाई समेत उपलब्ध गराउन ुपने छ 
। 

द. र्ठद िैदेजशक सहर्ोगको प्राषिधधक सहार्ता अन्तगयत रकम संघीर् सरकारको स्िीकृधतमा  स्थानीर् तह संग 
सम्झौता गरी कार्य संचालन गररएको छ र रकम स्थानीर् कोििाट प्राप्त भएको छ भने षद्ध-पक्षीर् सम्झौता 
िमोजिमका शतय पालना गनुय पने छ र धनिले मागेको फम्र्ायटमा षहसाि िझुाउन ुपने छ । 

ध. षर् सिै कार्यको लेखापरीक्षणको जिम्मेिारी सम्िजन्धत अजततर्ारी प्राप्त शाखा, महाशाखा प्रमखुको हनु े छ र 
िाषियक रुपमा लेखापरीक्षण प्रधतिेदन सम्िजन्धत षिकास साझेदारलाई समेत उपलब्ध गराउन ुपने छ । 

न. लेखा सम्िजन्ध सम्पूणय प्रधतिेदन िाषियकरुपमा सम्िजन्धत सभाको लेखा सधमधतमा प्रस्ततु गनय सम्िजन्धत 
कार्यपाधलकामा प्रस्ततु गनुय पने छ र  
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प. ििेट कार्ायन्िर्न गदाय षितीर् िोजखम न्रू्धनकरण का कारण र धनराकरणका उपार् समेत अिलम्िन गरी 
न्रू्धनकरण गने पहल गने ।  

  

पररच्छेद ६ 

९. पारदजशयता, ििािदेषहता तथा उत्तरदाषर्त्ि, प्रचार, प्रसार, सूचनाको हक र सशुासनका औिार हरुको प्रर्ोग, गनुासो व्र्िस्थापन 

 गाउँपाधलकामा  गररन े कृर्ाकलाप, प्रदान गररने सेिा सषुिधालाई पारदजशय, उत्तरदार्ी, ििािदेषह र प्रभािकारी 
रुपमा  नागररक प्रधत सम्िेदनजशल भइ संचालन गने ।  

 र्सरी संचालन गदाय नागररकको व्र्ापक सहभाधगतामा संचालन गने गराउने ।  

 गाउँपाधलकामा कार्यक्रम संचालन गदाय सशुासनका मूलभतू मान्र्ता िस्तै कानूनको शासन, आधथयक अनशुासन, 

मानि अधधकारको पूणय प्रत्र्ाभधुत, षिकेन्रीकरण तथा भ्रष्टाचारमकु्त  प्रशासन िस्ता असल शासनका आधारभतू 
मान्र्तालाई आत्मसात गदै कार्य गने संस्कृधत अिलम्िन गने ।  

 गाउँपाधलकामा सशुासन कार्म गनय गराउन सधमधतले षिशेि पहल गने छ र स्थानीर् सरकारिाट कृषि 
कार्यक्रममा सशुासनको प्रत्र्ाभधुत ठदलाउन  असल शासनका  धनम्न मूल्र् मान्र्ताको अिलम्िन गने । 

 स्थानीर् कृषि कार्यक्रममा सम्िद्ध सिै कमयचारी र संघ, संस्था स्थानीर् गाउँपाधलका प्रधत उत्तरदार्ी भइ कार्य 
गने छन र तोषकएको जिम्मेिारी तोषकएको समर्मा सम्पादन गरी ििाफदेही प्रशासन संचालन गने । 

 गाउँपाधलकामा र कृषि सधमधत िीच कार्य जिम्मेिारीको स्पष्ट िाँडफाटँ कार्य षिभािन धनर्मािलीमा व्र्िस्था 
गरी गररनकुा साथै कृषि सम्िजन्ध कार्यका लाधग जिम्मेिार संस्थाको रुपमा र्स सधमधतको षिकास गररन ेछ र सधमधतले 
पधन सम्िद्ध कार्ायलर्लाई कार्यजिम्मेिारी षकटान गरी जिम्मेिार िनाउन े। 

 महाशाखा, शाखा, उपशाखा र इकाई कार्ायलर्ले आफ्ना मातहतका कमयचारीको कार्य षििरण तर्ार गरी 
तदनसुार जिम्मेिारी षकटान गने ।  

 कृषि सम्िद्ध सिै शाखा, महाशाखा प्रमखु िीचमा कार्यसम्पादन करार गररने छ र उक्त करारको संस्थागत 
रुपमा धनर्धमत समीक्षा गने गराउन ेब्र्िस्था धमलाउन े।  

 कृषि सम्िद्ध सिै महाशाखा, शाखा िा  कार्ायलर् ले आफ्नो शाखा िा महाशाखािाट उपलब्ध गराइन े सेिा, 
सषुिधा लाई धनठदयष्ट ढाचँामा नागररक िडापत्रमा प्रकाजशत गरीराख्न ेब्र्िस्था गने ।  

 षिकास धनमायणका कार्यमा नागररकको सहभाधगता िषृद्ध गराउन सहभाधगतातत्मक समािेशी र्ोिना प्रकृर्ा 
अधनिार्य अिलम्िन गररन ेछ र कार्य संचालन गदाय नागररकको संलग्नता र स्िाधमत्ि प्राप्त हनु ेगरी गररने छ। र्सरी 
कार्य गदाय षिशेि गरेर अल्पसंतर्क, धसमान्तकृत िा साना षकसान र मषहला प्रधत षिशेि सम्िेदनशील रहने गरी कार्य 
ब्र्िस्था धमलाउन े।  

 धनजित रकम भन्दा माधथको षिकास धनमायणकार्यमा सिै षििरण देजखन ेगरी र्ोिना स्थल र साियिधनक स्थानमा 
सूचना पाटीको (होधडङ िोडय) को व्र्िस्था गने ।   

 नागररकको गनुासो सनु्न ेर संिोधन गने संस्थागत संर्न्त्र स्थाषपत गरी कृर्ाजशल गराइने छ, र हैलोसरकार र 
हटलाइन िस्ता व्र्िस्था सम्िजन्धत कार्यपाधलकाले गनय पहल गने ।  

 सशुासनका औिार िस्तै साियिधनक र सामाजिक परीक्षण, नागररक सनुिाई, नागररक पषृ्ठपोिण प्रधतिेदन 
सम्िजन्धत  कार्यषिधधमा तोषकएको समर्मा गने गराउन ेव्र्िस्था धमलाउन े।  

 नागररक िा सियसाधारणकालाधग आफ्नो आर्/व्र्र्को षििरण साियिधनक गने गराउने र कार्ायलर्को िेि 
साइटमा समेत धनर्धमत रुपमा राख्न ेव्र्िस्था धमलाउन े। 
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 आन्तररक र अजन्तम लेखापरीक्षण  गराउने र िेरुिलुाई समर्मा धनर्धमत, असूलउपर गरी फर्छ्यौट गने गराउने 
ब्र्िस्था गने । 

 साियिधनक खरीद ऐन धनर्मािली िमोजिम खररद कार्य गने गराउन े।  

 आचार संषहता अधनिार्यरुपमा पररपालना गने गराउन े। 

 सूचनाको हक सम्िजन्ध ऐनको पालना गररने  र िधगयकृत िाहेकका सिै सूचना नागररकको पहुँचमा परुर्ाउन े। 

 िाषियक कार्यक्रम र ििेट र चौमाधसक  तथा िाषियक प्रगधत प्रधतिेदन आमसंचार माफय त साियिधनक गने गराउने 
र कार्ायलर्को सूचना पाटी र िेि साइटमा राख्न े। 

 धनणयर् गदाय कानूनसम्मत प्रकृर्ा परुर्ाईमात्र अजततर्ारिालाले धनणयर् धलन े छ र धनणयर्को िैधताका साथै 
साियिधनक नागररकको ग्राह्यता समेत प्राप्त गररने गरी कार्य गने । 

 षिकास धनमायणका कार्यक्रम र र्ोिना तथा सेिा प्रिाहलाई क्रमश स्िीकृत कार्यताधलका र नागररक िडापत्रमा 
तोषकएको समर्मा सम्पन्न गने गराउन े। 

 भ्रष्टाचारमा शनु्र् सहनजशलता अपनाइने छ र कुनै पधन भ्रष्टाचार हनु नठदने िातािरण शृ्रिना गने गराउने । 

 सिै पदाधधकारीले सम्पधत षििरण समर्मा नै तोषकएको कार्ायलर्मा पेश गने पद्धधत अिलम्िन गने । 

 अनदुान िा षिउषििन िा सरकारी श्रोत षितरणको कार्यषिधध स्िीकृत गराई मात्र धितरणको ब्र्िस्था गनुासो 
नआउन ेगरी गने गराइन ेछ र सम्भि भए सम्म षिपन्न िगय र सीमान्त षकसानलाई उपलब्ध हनु े गरी कार्यषिधीमा 
ब्र्िस्था गने र 

 षित्तीर् िोजखम न्रू्धनकरणका सिै उपार् अिलम्िन गने  

 

पररच्छेद ७ 

धिधिध 

१०. संसोधन, खारेिी र िचाउ: 

क. स्थानीर् तहमा संचाधलत कृषि कार्यक्रम र्सै व्र्िस्था िमोजिम संचालन भएको माधनन ेछ  .  

ख. षिगतमा िारी गररएको स्थानीर् कृषि षिकास कार्यक्रम संचालन धनदेजशका खारेि गररएको छ र त्र्स िमोजिम भए गरेका 
काम, कािायषह र्स कार्यषिधध िमोजिम भए गरेको माधनन ेछ । 

ग. कार्यषिधध संसोधन: एस कार्यषिधधलाई खोटेहाङ गाउँपाधलकाले आिश्र्कता अनसुार संसोधन तथा खारेिी गनय सक्न ेछ 

घ. र्स कार्यधिधधमा उल्लेख नभएका अन्र् कुराहरु स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ र प्रचधलत कानून िमोजिम हनु ेछ 
। 
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अनसूुची १  

 पाधलका कृषि षिकास सधमधत तथा िाडय कृषि षिकास सधमधत गठन र सोको काम कतयब्र् 

गाउँपाधलकार नगरपाधलका क्षते्रमा संषिधान र  ऐन द्वारा धनधायरण गरेका कृषि धिकासका कार्यक्रमलाई प्रभािकारीरुपमा 
कार्ायन्िर्न गनय गराउन आिस्र्क कार्यक्रम तिुयमा, स्थानीर् कृषि धिकासका नीधत धनर्म, कार्यधिधध, मापदण्ड धनधायरण तथा 
िनप्रधतधनधधहरुको कार्यक्रम प्रधत ििाफदेषहता सधुनजि गनय गाउँपाधलकाले पाररत गरेको कार्य षिभािन तथा कार्यसम्पादन 
धनर्मािलीको अधधनमा रही अनसूुची १ अनसुार आधथयक धिकास सधमधतका संर्ोिकको नेततृ्िमा धनम्नानसुारका सदस्र् 
रहेनगेरीपाधलका कृषि षिकास सधमधत तथा िाडय कृषि षिकास सधमधत गठन गने छ । 

कृषि षिकास सधमधतको गठन : 

क)  खोटेहाङ गाउँपाधलका स्तरीर्:  

१.  खोटेहाङ गाउँपाधलकाको आधथयक धिकास सधमतीको संर्ोिक    -संर्ोिक 

२. गाउँपाधलकाकाले तोकेको मषहला  सदस्र्      - सदस्र्        

 ३. गाउँपाधलकाले तोकेको दधलत िा अल्पसंतर्क  सदस्र्     - सदस्र् 

 ४. गाउँपाधलकाका र्ोिना महाशाखार शाखारउपशाखाका प्रमखु    - सदस्र् 

 ५. गाउँपाधलकाका उद्द्योग िाजणज्र् संघ, कृषि उद्धर्धम, व्र्िसार्ी,     - सदस्र् 

     एग्रोभेटका प्रधतधनधध         

 ६.  गाउँपाधलकाका षित्तीर् एिं कृषि सहकारी संस्थाका मषहला प्रधतधनधध    - सदस्र् 

 ७. गाउँपाधलकाका धभत्रका कृिक अगिुाको भेलािाट मनोनर्न भएका     - सदस्र् 

      एकिना मषहला र एकिना परुुि प्रधतधनधध      

 ८. गाउँपाधलकार  कृषि िा पश ुसेिा  महाशाखा/शाखाका प्रमखु           -सदस्र्(सजचि 

 

नोट: गाउँपाधलकाका गणुस्तर धनर्न्त्रण शाखा, ििार व्र्िस्थापन शाखाका  प्रमखु िा प्रधतधनधध तथा  कृषि संग सम्िजन्धत षिशेिज्ञ 
िा अनभुिी कृिक, कृषिके्षत्रमा उत्कृष्ट र्ोगदानपरुर्ाउने व्र्जक्तलाई आिस्र्कतानसुार आमन्त्रण गनय सषकनेछ । 

ख) िडास्तरीर् :  

नगरपाधलका िा गाउँपाधलकाको िडातहमा कृषि र पशपंुछी सेिा षिकासमा सहर्ोग तथा समन्िर्कालाधग देहार् 
िमोजिमको सधमधत गठन हनु ेछस ् 

१. िडा अध्र्क्ष िा धनिले तोकेको कुनै अन्र् सदस्र्     - संर्ोिक 

२. िडाको मषहला सदस्र्           - सदस्र् 

३. िडाका सजचि         - सदस्र् 

४. िडास्तरमा कृषि सम्िद्ध गैर सरकारी संस्थाका प्रधतधनधी      - सदस्र् 

५. िडामा कार्यरत उत्कृष्ट कृिक समूह मध्रे्  भेलािाट छनौट भएका  कृिक प्रधतधनधध - सदस्र्  

६. िडा जस्थत कृषि िा पश ुसेिाकेन्रका प्रमखु       - सदस्र् 

७.िडा जस्थत कृषि िा पश ुसेिाकेन्रका प्रमखु मध्रे् िेष्ट प्रमखु          - सदस्र् सजचि 

नोट: िडा धभत्रका उत्कृष्ट कृिक, षिशेिज्ञ िा कृषि समिजन्ध ज्ञान र सीप भएका व्र्जक्तलाइ आिस्र्कतानसुार आमन्त्रण गनय 
सषकनेछ । 
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क) उपरोक्त सधमधतहरुमा एक मषहना धभत्र सिै पद पधुतय भइ कार्य सचुारु गनुय पने छ  । 

ख) सधमधतहरुले अफ्नो आन्तररक कार्यषिधध आफै िनाइ कार्य सचुारु गने छन र आिस्र्कतानसुार िैठक िस्ने छ 
तर कजम्तमा पधन िियको तीन पटक सधमधतको िैठक अधनिार्यरुपमा िस्न ुपने छ । 

ग) उपरोक्त सधमधतहरुमा राजिनामा पेश गरी िा अन्र् कुनै षकधसमले ररक्त हनु आएमा िसरर शरुुमा धनर्जुक्त 
भएको हो सोही प्रकृर्ा परुर्ाइ पद पूधतय गने व्र्िस्था गररनछे । 

 

५.  कृषि षिकास सधमधतको काम, कतयव्र्, अधधकार, जिम्मेिारी र उत्तरदाषर्त्ि: 

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ मा उल्लेजखत प्रािधानहरुको पररधध धभत्र रषह पाधलका कृषि धिकास सधमधतको काम, कतयव्र् 
र अधधकार  धनम्नानसुार हनुे छ । 

क. कृषि धिकास र्ोिना तिुयमा :  

 खोटेहाङ गाउँपाधलकाको कृषि धिकासको प्राथधमकताहरु धनधायरण गने, 

 खोटेहाङ गाउँपाधलकाको िाषियक, आिधधक तथा रणनैधतक कृषि र्ोिना तिुयमा गरीगाउँ तथा नगर सभािाट 
अनमुोदन गराउने । र्ोिना तिुयमा गदाय संिन्धीत सिै सरोकारिालाहरुको सहभाधगता सधुनजिन गने  । 

 मषहला तथा धिपन्न िगय, ब्र्ािसार्ीक कृसक लजक्षत गरीकृषि धिकास कार्यक्रम तिुयमा तथा सोको कार्यन्िर्न 
मा सहर्ोग गने ।  

ख. नीधत धनमायणः  

 कृषि तथा पश ु धिकास संिन्धी स्थानीर् नीधत, कानून, कार्यधिधध, मापदण्ड तिुयमा गरीआिस्र्कतानसुार गाउ र 
नगर कार्यपाधलका तथा गाउ र नगर सभािाट पास गराई स्थानीर् रािपत्रमा प्रकाधसत गने र  सोको कार्ायन्िर्न गने 
गराउन े।  

ग. समन्िर् तथा सहकार्य :  

 गाउँ धिधभन्न सधमधत तथा उपसधमधतहरु लगार्त गाउरनगर कार्यपाधलका तथा व्र्िस्थाषपका संग समन्िर्  गने 
। 

 कृषि र्ोिना तिुयमा तथा सो को प्रभािकारर कार्यन्िर्नका लाधग कृषिमा समलग्न कृिक  संध, संगठन, कृषि 
सहकारर, धिधभन्न सरकारर, गैह्रसरकारर संघसंस्था तथा धनिी क्षते्रहरु संग समन्िर् र सहकार्य गने ।  

 कषि धिकास संग संम्िजन्धत कार्यका लाधग अन्तर पाधलका समन्िर्, कषि ज्ञानकेन्र, भेटेररनरर हस्पीटल तथा 
पश ु धिज्ञकेन्र, प्रदेश तथा संघीर् सरकारका कार्यक्रम, आर्ोिनाहरु संग सहकार्य र समन्िर् गने ।  

घ. ििेट तथा िनशजक्त व्र्िस्थापनः 

 कृषि धिकासका लाधग आिस्र्क ििेटको लेखािोखा, व्र्िस्थापन तथा सोको प्रभािकारी पररचालन गने गराउन े
। 

 गाउ र नगर पाधलकामा कृषि धिकास कार्यक्रम संचालनका लाधग आिस्र्क िनशजक्तको प्रक्षपेण तथा 
व्िस्थापन गनय गाउ र नगर कार्यपाधलकालाई सहर्ोग गने । 

ङ. गाउ र नगर पाधलकाको कृषि धिकासका सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, अनसुन्धान गने गराउन े। 

च. अनगुमन तथा मलु्र्ाङकन :  
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 गाउ/नगरपाधलकाद्धारा संचाधलत धिधभन्न कृषिधिकास कार्यक्रमहरुको धनर्धमतरुपमा अनगुमन, उपलजव्धहरुको 
सधमक्षा गरी कृषि धिकास शाखालाई रार्सझुाि तथा धनदयशन ठदने । 

छ. पाधलकामा संचालन हनुे साना धसचाई आर्ोिनाहरुको सम्भाव्र्ता अध्र्ार्न, सभे धडिाइन, धनमायण तथा संचालन कार्यका 
लाधग  गाउ/नगरपाधलका लाइ आिस्र्क सहर्ोग गने । 

ि. संघीर् तथा प्रादेजशक सरकारिाट पाधलकास्तमा संचालन हनुे धसचाइका र्ोिनहरु प्रभािकारीरुपमा  संचालन गनय आिस्र्क 
सहर्ोग गने । 

झ. क्षममता अधभिषृद्ध : 

 कृषि कार्यक्रम लाई प्रभािकारी संचालन तथा व्र्िस्थापनका लाधग सधमतीका पदाधधकारर, कमयचाररहरु, 

कार्यपाधलका तथा व्र्िस्थापीका का सदस्र्हस्को क्षमेता अधिधृषद्ध गने । 

र्. कृषि उत्पादन सामग्रीहरुको सियशलुभ रुपमा उपलव्ध गराउन आिस्र्क नीधतगत व्र्िस्था गने । 

ट. कषि उत्पादन, उत्पिदकत्ि िषृद्ध तथा उत्पाठदत िस्तहुरुको प्रशोधन र ििाररकरण गनय आिस्र्क नीधत गत व्र्िस्था गने 
। 

 

अनसूुची २ 

र्ोिना को प्राथाधमकता धनरधारण तथा धनमायणक चरणहरू : 

र्ोिना तिुयमा गदाय प्राथधमकता ठदन ुपने षििर्: 

धििर् क्षेत्रगत िा आिधधक र्ोिना तिुयमा गदाय कृषि क्षेत्रको सम्िजन्धत स्थान धिशेि को संभाव्र्ता हेरी देहार्का आधारमा 
प्राथधमकीकरण र कृषि व्र्िसार्ीकरणका माध्र्मिाट प्राथधमकताका धििर्मा ध्र्ान परुर्ाउनेस ् 

 आधथयक षिकास तथा गररिी धनिारणमा प्रत्र्क्ष र्ोगदानपगु्न े

 उत्पादनमूलक तथा धछटो प्रधतफल प्राप्त गनय सषकन े

 स्थानीर् िनताको िीिनस्तर, आम्दानी र रोिगार िढ्न े

 स्थानीर् िाधसन्दाहरूका प्राथधमकतालाई संिोधन गरी िनसहभाधगता िटु्ट्न े

 मषहला िालिाधलका तथा षपछधडएका िगय क्षते्र र समदुार्लाई प्रत्र्क्ष लाभ पगु्न े

 लैषिक समानता र सामाजिक समािेशीकरण अधभिषृद्ध हनु े 

 िातािरणीर् संरक्षण तथा सम्िद्धयन, िलिारू् पररितयन अनकूुलनमा सघाउ परु् र्ाउनकुा साथै ठदगो षिकासको लक्ष 
प्राधप्तलाई प्राथधमकता ठदई तिुयमा गनय सघाउ परुर्ाउन ेर 

 िाषियक र्ोिना तर्ार गदाय धििर् क्षेत्रगत, आिधधक र्ोिनाका लक्ष, उद्देश्र्, नीधत, रणनीधत र कार्यक्रम 
प्राथधमकता समेत लाई  ध्र्ानमा राखी िाषियक र्ोिना, कार्यक्रम ििेट तिुयमा गदाय ध्र्ान ठदने । 

र्ोिना तिुयमाका चरण र प्रकृर्ा: 

 गाउँपाधलका स्तरीर् िाषियक र्ोिना तिुयमा गदाय ििेट धनधायरण सधमधतिाट  कृषि क्षेत्रको ििेट पिुायनमुानको 
सीमा र मागयदशयन तर्ारीमा माग भएको आिस्र्क प्राषिधधक सहर्ोग परुर्ाउन े. 
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 सम्िजन्धत गाउँपाधलका िाट आगामी िियको श्रोतको अनमुान, ििेट सीमा तथा मागयदशयन प्राप्त भए पधछ कृषि 
क्षेत्र संग सम्िद्ध सिै सरोकारिालाहरु (धििर्गत महाशाखा, शाखा, गैरसरकारी संस्था, धनिी क्षेत्र, सहकारी संस्था, षििर् 
षिज्ञ आठद) को िैठक  िोलाउन े.  

 कृषि क्षेत्रर उपक्षेत्रगत (पश ुस्िास्थ, मत्स्र्पालन, फलफूल खेधत, तरकारी आठद) को गाउँपाधलका िा नगरपाधलका 
स्तररर् र िडास्तरीर् पूिायनमुानको प्राप्त िधगयकरणलाई लगानीका क्षेत्र तोकी षििर् उप क्षेत्रगत तथा िडास्तरीर् कृषि 
कार्यक्रमको ििेट पूिायनमुान र मागयदशयन तर्ार गने .  

 प्राप्त ििेट पूिायनमुान, मागयदशयन र अिलम्िन गररन े नीधत रणनीधत र धििर् र भौगौधलक क्षेत्रगत लगानीको 
िाँडफाँट गरी सम्िजन्धत शाखा, सेिाकेन्र, िडा िा इकाईमा मागयदशयन सषहत ििेट पूिायनमुान पठाइने र सम्िजन्धत 
जिम्मेिार व्र्जक्त समेत तोकी र्ोिना तिुयमा प्रकृर्ाको थालनी समेत गने . 

 सम्िजन्धत गाउँपाधलका तथा नगरपाधलका तथा षििर्गत धनकार् (कृषि क्षेत्र) िाट िडामा प्राप्त ििेट पूिायनमुान 
र मागय दशयनका अधीनमा रही कार्यक्रम र ििेट तिुयमा गनय िडास्तरमा रहेका सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी संस्था तथा 
धनिी क्षते्रका सरोकारिाला सिैको िैठक आर्ोिना गरी प्राप्त ििेट पूिायनमुान र मागयदशयनको िानकारर गराइन े र 
िडास्तरमा तथ्र्ाङ्क, सूचना तथा िस्तगुत धििरणको आधारमा जस्थधत र संभाव्र्ताको षिश्लिेण गरी िडास्तररर् लगानीको 
प्राथधमकता धनधायरण गने . 

 धििर्गत धनकार् र गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम िीचमा पधन पररपूरकता कार्म गरी एषककृत र्ोिना तिुयमा 
गनय गराउन े. 

 सिै सरोकारिालालाई कररि एक मषहनाको समर् ठदई िजस्तस्तरमा तिुयमा को ताधलका  समेत तर् गने 

 र्सरी तर् गररएको समर्ताधलका सिै िजस्त िा कृिक समूहलाई समेत िानकारी गराई िजस्त िा समूहस्तरमा 
र्ोिना तिुयमाको थालनी धनठदयष्ट समर्मा गने र  र्सै िीचमा र्ठद प्रदेशतहिाट थप कृषि धििर्क ििेट पूिायनमुान िा  
संशोधधत अनमुान गाउँपाधलका िा नगरपाधलकािाट प्राप्त भएमा सो समेत समािेश गरी र्ोिना तिुयमा प्रकृर्ामा समािेश 
गराउन े. 

      क. िजस्त र टोलस्तरमा देहार्को प्रकृर्ा अिलम्िन गरी र्ोिना तिुयमा गन े. 

 िजस्तस्तरमा रहेका  कृिक समूह, सधमधत तथा संस्था संग अन्तरकृर्ा गरी धतनका माग र प्राथधमकताहरुलाई 
सम्िोधन गनय र धतनले गनय सक्न े  लागत सहभाधगतालाई समेत संकलन गरी उनीहरुकै सहभाधगतामा तोषकएका 
मापदण्डका आधारमा प्राथधमकता धनधायरण गने . 

 र्सरर सिै िजस्तरटोलस्तरिाट माग र प्राथधमकता संकलन भए पिात सम्िजन्धत िडा सजचिले धििर्गत र 
अन्र् सरोकारिाला हरुसंग छलफल गरी धििर् क्षेत्रगत रुपमा कार्यक्रम र ििेट छुयाउन ेर ििेट पूिायनमुानको रकम 
संग मेलखान ेगरीएषककृत गरी िडा अध्र्क्ष समक्ष घटिढको षििरण पेश गने . र  

 र्ठद कुनै र्ोिना िा कार्यक्रम अत्र्न्त िरुरर छ र ििेट पूिायनमुान धभत्र रहन नसकेमा गाउँस्तरीर् र्ोिना मा 
समािेश गने गरी सचुी समेत प्रस्ततु गने । 

ख. िडासधमधतले सिै सरोकारिाला को िैठक िोलाई र्सरी िजस्त र टोलस्तर िाट संकधलत भएको सूचीमा  धििर्गत 
प्राथधमकता धनधायरण अनसुार रुि ु गरीिडा सधमधतिाट पाररत गने र  र्सरी पाररत गदाय िडास्तरीर् तथा  
गाउँपाधलकास्तरीर् र्ोिनामा िधगयकरण गरी धसफाररश सषहत सम्िजन्धत कार्यपाधलकामा पेश गने । 

ग. र्ठद कुनै र्ोिना दइु िा दईु भन्दा िषढ िडामा  संचालन गररन ुपने रहेछ भन ेती िडािीचको समन्िर् िैठक राखी 
अन्तर िडाजस्तर् र्ोिनाको प्राथधमकता समेत सम्िजन्धत कार्यपाधलकामा धसफाररश सषहत पेश गने ।  
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घ. गाउँ / नगर कार्यपाधलका सजचिले िडािाट प्राप्त सिै सचुीलाई  तथा गाउँपाधलका िा नगरपाधलकास्तरीर् धििर्गत शाखा, 
महाशाखािाट प्राप्त सूचीलाई समेत एषककृत गने र र्सरर एषककृत गररएको सचुीलाइ  धििर् क्षेत्रगत  प्राथधमकताक्रम 
अनसुार   सचुी तर्ार गनुयका साथै उक्त सचुीलाई िडास्तरीर् र पाधलकास्तरीर्मा िधगयकरण गरी सम्िजन्धत ििेट तथा 
कार्यक्रम तिुयमा सधमधतमा पेश गनय अध्र्क्ष िा प्रमखु समक्ष प्रस्ततु गररने र उक्त र्ोिना तिुयमा सधमधतमा पठाउन े। 

ङ. ििेट तथा कार्यक्रम तिुयमा सधमधतले र्सरी प्राप्त र्ोिना र कार्यक्रमलाई सम्िजन्धत धििर् क्षेत्रगतगत सधमधत मा 
छलफलका लाधग पठाउन े। 

च. कृषि सम्िन्धी धििर्गत सधमधतले र्सरी  िडा, षििर्गत शाखा तथा कृषि सम्िजन्ध गैर सरकारी संस्था, धनिीक्षेत्र र 
सहकारी संस्थािाट प्राप्त सचुीलाई एषककृत गरी आफुलाई प्राप्त ििेट पूिायनमुान र मागयदशयन अनसुार भए नभएको हेनुयका 
साथै प्रदेश र संघीर् र्ोिना तथा कार्यक्रम संग पररपूरकता कार्म समेत गराउने ।  

छ. कृषि संग सम्िजन्धत  अन्र् धििर्गत धनकार् संग समेत पारस्पररकता हनु ेगरी  कृषि सम्िजन्ध िाषियक तथा िहिुषियर् 
कार्यक्रम र ििेट प्राथधमकता क्रम धनधायरण गरी  गाउँ कार्यपाधलका िा नगर कार्यपाधलकास्तरीर् ििेट तथा कार्यक्रम 
तिुयमा सधमधतमा रार् धसफाररश सषहत  पठाउने । 

ि. सम्िजन्धत गाउँपाधलका िा नगरपाधलकाका लाधग ििेट िक्तव्र्मा पाररन ुपने कृषि सम्िन्धी नीधत समािेश गरी कृषिमा 
हनुे समषष्ट लगानी र उपलब्धीको प्रक्षेपण सषहतको नीधत तर्ार गरी सम्िजन्धत सभामा पेश गररन े ििेट िक्तव्र्को 
मसौदा समेत तर्ार गरी र्ोिना तिुयमा सधमधतमा प्रस्ततु गने । 

झ. र्ोिना तिुयमा सधमधतले  कृषि सधमधत िाट प्राप्त गरेको एषककृत कार्यक्रम, ििेट र नीधत सम्िजन्धत गाउँ पाधलका िा 
नगर पाधलकामा पठाउन अगाडी धनम्न कार्य गने । 

 सम्िजन्धत क्षेत्रमा संचालन हनुे र्ोिना र कार्यक्रममा दोहोरोपन आउन न ठदने गरी आपसी तादाम्र्ता र 
पररपूरकता कार्म गने व्र्िस्था धमलाउने । 

 ििेट तथा कार्यक्रमको धििर्क्षेत्रगत सम्िजन्धत सधमधतमा पनुस ् छलफल गराउन ु पने भए गराई अजन्तम 
प्रस्ताि तर्ार गरी सम्िजन्धत कार्यपाधलकामा पेश गनय आदेश ठदन े। 

 आिधधक र्ोिना तर्ार भएको रहेछ भने उक्त आिधधक र्ोिनाको दूरदृषष्ट, लक्ष, उद्देश्र्, नीधत र कार्यक्रमका 
प्राथधमकता अनकूुल भए नभएको हेरी उक्त आिधधक र्ोिना संग तालमेल हनुे गरी प्रस्ततु गने । 

 संघीर् सरकारमा नेपाल सरकारले  ििेट प्रस्ततु गने समर् िेष्ट १५ गते तोषकएको हनुाले ििेट िक्तव्र्को 
संघीर् नीधत समेत स्थानीर् तहमा असर पने भए सो षििर् समेत स्थानीर् तहको नीधत र कार्यक्रम समािेश गने ।  

 त्र्स्तै प्रदेश सरकारले िेष्ट मसान्त धभत्र ििेट र कार्यक्रम प्रस्ततु गने हुँदा स्थानीर् तहलाई असर पने भए सो 
षििर् समेत स्थानीर् तहको नीधत र कार्यक्रम समािेश गने । 

 आगामी आधथयक िियको नीधत तथा कार्यक्रमको अजन्तम प्रस्ताि तर्ार गने । 

 र्ठद िह ुिषियर् र्ोिना रहेछ भन ेत्र्सको लगानीको प्रक्षेपण र उपलजब्ध लक्ष समेत धनधायरण गरी प्रस्ततु गने 
। 

 ििेट सीमा धभत्र रही ििेट तथा कार्यक्रमको प्राथधमकीकरण गने र घाटा ििेट प्रस्ततु गनय िन्देि रहेको हुँदा 
कुनै हालतमा पधन घाटा ििेट र कार्यक्रमा धसफाररश नगने । 

 सम्िजन्धत गाउँ सभा िा नगर सभामा प्राप्त ििेट तथा कार्यक्रममा छलफल  गरी अिाढ २५ गते धभत्र 
कार्यपधलका संग केषह थप िझु्न ुपने भएमा सम्िजन्धत कार्यपाधलकामा धनदेशन सषहत प्रस्ताि सम्िजन्धत कार्यपाधलकामा 
षफताय पठाउने व्र्िस्था  गने । 
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 सम्िजन्धत कार्यपाधलकाले र्सरी प्राप्त षफताय हनु आएको ििेट तथा कार्यक्रममा केषह हेरफेर गनय उजचत 
देजखएमा िा नदेजखएमा पषु्टयाँई सषहत  पनुस ्सम्िजन्धत सभामा रार् सषहत पेश गने । 

 सम्िजन्धत सभाले अिाढ मसान्त धभत्र ििेट र कार्यक्रम पाररत गरीसक्न ुपने । 

 ििेट र कार्यक्रम साियिधनषककरणस ् सभािाट स्िीकृत भए पधछ धिधभन्न संचार माध्र्मिाट सियसाधारणको 
िानकारीकालाधग ििेट,  कार्यक्रम र धलइएका नीधत सम्िजन्धत कार्यपाधलकाले प्रकाजशत गनुय पने छ र आ-आफ्नो 
िेिसाइटमा समेत राख्न ेिेिस्था व्र्िस्था गने । 

ख . र्ोिना कार्ायन्िर्न: 

गाउँ / नगरसभा िाट पास भएका कृषि र्ोिानहरुको प्रभािकारी संचालनका लाधग आिस्र्कता अनसुार स्थानीर् मापदण्ड तर्ार 
गरीसोको आधारमा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गने छ ।  

!= सिै सरोकारिालाले कार्यक्रम र ििेट को कार्ायन्िर्न र जिम्मेिारी ताधलका  तर्ार गने: 

 कार्यक्रम स्िीकृत भए पधछ सरोकारिाला सिै षििर्गत धनकार्ले आ(आफ्नो  महाशाखा, शाखागत र िडागत 
रुपमा  र्ोिना, कार्यक्रमलाई कृर्ाकलापमा धिभक्त गरी धनजित कार्यताधलकामा राख्न ेर र्सरर कार्यताधलका तर्ार गदाय 
जिम्मेिारी ताधलका समेत तर्ार गने र 

 र्सरी तर्ार गदाय कार्यक्रम कार्ायन्िर्न को तररका मध्रे् धलइने धनम्न षिकल्प िस्तै उपभोक्ता सधमधत, ठेक्का 
पट्टा, गैरसरकारी संस्था, सहकारी िा सेिा करार, अमानत मध्रे् उपर्कु्त  षिकल्पको समेत साियिधनक खररद ऐनको पररधध 
धभत्र रही छनौट गरी  प्रस्ततु समेत गने ।  

@= षििर्गत सधमधतमा कार्ायन्िर्न ताधलका पेश गने: 

 र्सरर महाशाखा, शाखागत िा िडागत कार्यक्रम र ििेट तर्ार भए पधछ कृषि षििर्गत सधमधतमा  सम्िद्ध सिै 
सरोकारिाला गैर सरकारी संस्था, सहकारी संस्था र धनजिक्षेत्रिाट समेत कार्ायन्िर्न ताधलका प्रस्ततु गराउन े  

 र्समा आपसी समन्िर् र पररपूरकता कार्म गनय अन्र् सम्िजन्धत  धििर्गत क्षेत्रका सरोकारिाला सिैलाई पधन 
आमन्त्रण गनुय पने देजखएमा सो समेत गने 

 उक्त कार्ायन्िर्न ताधलकामा के, कधत, कहाँ, कसरी, कस्ले, कसिाट, कस्कालाधग, लाग्न ेलागत, उपलजब्ध पररमाण 
र जिम्मेिार व्र्जक्त र धनकार् स्पष्ट देखाउन ुपने गरी ताधलका प्रस्ततु गनय लगाउनसे र 

 कृषि सधमधतले पाररत गरे पधछ सम्िद्ध अन्र् धििर्क्षेत्रगत सधमधतले अन्तरक्षते्रगत पररपूरकता हेरी पाररत गने र 
सम्िजन्धत पाधलकाको ििेट तथा कार्यक्रम सधमधतमा पठाउन।े ििेट तथा कार्यक्रम सधमधतले  मागयदशयन अनसुार भए 
नभएको हेरी सम्िजन्धतकार्यपाधलकामा पेश गने । 

ग . र्ोिना कार्ायन्िर्नका लाधग ििेट प्रिाह प्रकृर्ा 

 सम्िजन्धत प्रमखु िा अध्र्क्षले प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृतलाई कार्यक्रम र ििेटको अजततर्ारी श्रािण ७ गते 
धभत्र ठदन ुपने व्र्िस्था गने । 

 प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृतले  आफूलाई प्राप्त भएको धमधतले  १५ठदन धभत्र तर्ार भएको कार्ायन्िर्न 
कार्यताधलका र ििेट र कार्यक्रमको अजततर्ारी कार्ायन्िर्न मागयदशयन सषहत सम्िजन्धत महाशाखा, शाखा तथा िडा 
सधमधतमा पठाउने व्र्िस्था गने ।  
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 कार्ायन्िर्न मागय दशयनमा भौधतक तथा षित्तीर् प्रगधत प्रधतिेदनको ढाचँा समेत राजख प्रधतिेदन पठाउने िा 
कार्ायन्िर्नको तररका, समर्मा कार्य सम्पादनमा उत्कृष्टता हाधसल गरेमा परुुस्कार र नगरेमा दण्डको व्र्िस्थालाई कार्य 
सम्पादनको अधभन्न अंगकोरुपमा राख्न ेब्र्िस्था धमलाउने । 

 सम्िजन्धत गाउँपाधलका र नगरपाधलकािाट अजततर्ारी र मागयदशयन प्राप्त भए पधछ  कृषि संग सम्िजन्धत 
कार्ायन्िर्न गने  जिम्मेिार धनकार्मा कार्ायन्िर्न ताधलका सषहत कार्यक्रम र ििेट खचय गने जिम्मेिार धनकार् तोकी 
पठाउने र  र्ठद स्थानीर् तहको प्राथधमकता प्राप्त र्ोिना िा कार्यक्रम भए सो समेत खलुाउन े।  

 कृषि सधमधतले िा शाखा प्रमखुले आफ्ना धििर्क्षते्र अन्तगयतका प्राथधमकता प्राप्त र्ोिनाको सूची समेत 
सम्िन्धीत जिम्मेिार धनकार् र व्र्जक्तलाई उपलब्ध गराउन ुपने व्र्िस्था गने ।  

 सम्िजन्धत कार्यपाधलकाका प्रमखु, अध्र्क्ष ले प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृत संग र प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृतले 
सम्िजन्धत महाशाखा िा शाखा प्रमखु िा िडा सधमधत संग कार्य सम्पादन सूचक सषहतको कार्य सम्पादन करार गने ।  

 र्ठद कृषिक्षेत्रको धििर्मा कार्य सम्पादन करार भएको भए तत(तत जिम्मेिार ब्र्जक्तसंग सजचि िा सम्िजन्धत 
महाशाखा िा शाखा प्रमखु ले कार्यसम्पादन करार समेत गनुय पनेस र  

 सम्िजन्धत कार्यपाधलकामा स्ितन्त्र  कार्यसम्पादन मलु्र्ांकन सधमधत समेत गठन गरी सम्िजन्धत महाशाखा िा 
शाखाको कार्य सम्पादन मलु्र्ाकंन ६/६ मषहनामा गने ब्र्िस्था धमलाउन े। 

 


