
 

 
 

  

  

  

  
 

स्थानीय राजपत्र  
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड 1) माकादमु, रामछेाप, फागनु २५ गते, २०७4 साि (संख्या १1 

भाग १ 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको गाउाँ सभािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको ऐन 
सववसाधारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ । 

संवत ्२०७४ सािको ऐन नं. 5 

कृषि षवकास कायवक्रम संचािन तथा व्यवस्थापन ऐन 
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प्रस्तावनाM 
   कृषि क्षेत्रको समग्र षवकासका िालग खाद्यान्न उत्पादन तथा पिपुािन, 

उत्पादन व्यवस्थापन, सहकारी, कृषि सडक, लसंचाइ, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, 
संचािन र लनयन्त्त्रण गनेजस्ता शजम्मेवारी  स्थानीय तहमा रहेका गाउाँपालिकामा  
संषवधान र स्थानीय सरकार संचािन ऐन द्वारा व्यवस्था भएको,संषवधान र कानून  
प्रदत्त  अलधकार र शजम्मेवारीिाई  स्थानीय वशस्त र टोिस्तरमा रहेका कृिक, 
कृिक समूह, संस्था िगायतका सरोकारवािाहरु संगको समन्त्वय, सहभालगता र 
संिग्नतामा कृषि कायवक्रम संचािन व्यवस्थापनका िालग स्थानीय नीलत, ऐन, 
कानून, योजना तथा कायवक्रम तजुवमा र कायावन्त्वयनका साथै मापदण्ड र गणुस्तर 
लनधावरण गनव र त्यसको अनगुमन, लनयमन र लनयन्त्त्रणको प्रणािीगत षवकासका 
साथै संस्थागत गनव, कृषि षवकास गलतषवलधिाई िैङलगक, वातावरणमैत्री एवं 
जिवायू पररवतवन अनकूुिन, समानपुालतक र समावेिी वनाइ मूिप्रवाषहकरण गनव, 
गाउाँपालिकाका क्षेत्रमा रहेका कृिक षविेि गरेर लसमान्त्तकृत र षवपन्न कृिकका 
आवस्यकता र प्राथलमकतािाई सहभालगतात्मक योजना तजुवमा प्रकृया अविम्बन 
गरी एषककृत र समन्त्वयात्मक रुपमा सम्बोधन, संचािन र व्यवस्थापन गनव, 
स्थानीय गाउाँपालिकामा कृषि कायवक्रमिाई संस्थागत रुपमा षवकास गनव, सम्बद्ध 
कृिकिाO{{ ज्ञान, सूचना तथा प्रषवलधको प्रचार र प्रसारका माध्यमबाट उत्पादन र 
उत्पादकत्व बृषद्ध गनव, कृषि क्षेत्रमा सरकारी, लनजी, सहकारी र षवत्तीय 
संस्थाहरुबाट िगानी पररचािन गनव, व्यवसाषयकरण र बजारीकरणका माध्यमबाट 
रोजगारी र आयमा बृषद्ध गनव, कृिक समूहको सेवा र सषुवधामा सहज पहुाँच 
बढाउन, नागररकिाई गणुस्तररय सेवा प्रदान गनव, कृिक र उपभोक्तािाई कृषि 
सामग्रीको उशचत मलु्य प्रालिका िालग सहशजकरण, लनयमन र लनयन्त्त्रण गनव, खाद्य 
सरुक्षा र सम्प्रभुताको अलधकार कायम गने र गराउने कायवमा योगदान परुयाउने 
कायवमा सहयोग परुयाउन, सम्बद्ध सरोकारवािा सबकैो साथ ै कृिकको क्षमता 
षवकास गनव, कृिकहरुको कृषिसेवामा सहज पहुाँच बढाउन समेत आवस्यक 
देशखएकोिे खााँडादेवी गाउाँसभािे नेपािको संषवधानको धारा २२६ रस्थानीय 
सरकार सञ्चािन  ऐनको  दफा १०२ बमोशजम  खााँडादेवी गाउाँसभािे यो ऐन 
बनाएको छ । 
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पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 
१. संशक्षि नाम र प्रारम्भ: 

क) यस ऐनको नाम खााँडादेवी गाउाँपालिकाको कृषि षवकास कायवक्रम संचािन 
तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४” रहेको छ । 

ख)  यो ऐन खााँडादेवी गाउाँ सभािे] पाररत गरर स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित 
भएको लमलतदेशख िाग ु हनेुछ । 

 

२. पररभािा:  
लबिय वा प्रसंगिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा, 
क) “ऐन” भन्नािे “स्थानीय सरकार  सञ्चािन ऐन, २०७४”  िाई सम्झन ु 

पदवछ । 

ख) “कानून” भन्नािे संघीय कानून, प्रदेि कानून र  स्थानीय कानून सम्झन ु
पछव । 

ग) “गाउाँपालिका” भन्नािे संषवधान बमोशजम स्थापना भएका खााँडादेवी 
गाउाँपालिका सम्झन ुपछव । यसिे गाउाँ कायवपालिकािाई समेत जनाउने 
छ । 

घ) “गाउाँसभा” भन्नािे संषवधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोशजमको  
खााँडादेवी गाउाँसभा सम्झन ुपछव । 

ङ) “कायवपालिका” भन्नािे  खााँडादेवी गाउाँ कायवपालिका सम्झन ुपछव । 

च) “अध्यक्ष” भन्नािे खााँडादेवी गाउाँपालिकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछव । 

छ) “उपाध्यक्ष” भन्नािे खााँडादेवी गाउाँपालिकाको उपाध्यक्ष सम्झन ुपछव । 

ज) “वडा” भन्नािे खााँडादेवी गाउाँपालिकाको वडािाई सम्झन ुपछव । 

झ) “वडाअध्यक्ष” भन्नािे  खााँडादेवी गाउाँपालिकाका वडाका अध्यक्ष सम्झन ु
पछव । 

ञ) “वडा सलमलत” भन्नािे संषवधानको धारा २२२ को उपधारा (४)  धारा 
२२३ को उपधारा (४) बमोशजमको   खााँडादेवी गाउाँपालिकाको वडा 
सलमलत सम्झनपुछव । 
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ट) “पदालधकारी” भन्नािे खााँडादेवी कायवपालिकाको अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष, वडा 
अध्यक्ष तथा कायवपालिकाका अन्त्य सदस्य सम्झन ुपछव । 

ठ) “प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत”भन्नािे खााँडादेवी गाउाँपालिकाको प्रिासकीय 
प्रमखुको रुपमा काम गनव  शजम्मेवारी तोषकएको प्रिासकीय अलधकृतिाई 
सम्झन ुपछव । 

ड) “शजल्िा सभा” भन्नािेसंषवधानको धारा २२) को उपधारा (१) बमोशजमको 
रामेछाप शजल्िा सभा सम्झन ुपछव । 

ढ)  “शजल्िा समन्त्वय सलमलत” भन्नािे संषवधानको धारा २२० को उपधारा 
(३) बमोशजमको रामेछाप शजल्िा समन्त्वय सलमलत सम्झन ुपछव । 

ण) “स्थानीय तह” भन्नािे  खााँडादेवी गाउाँपालिका, नगरपालिका तथा शजल्िा 
सभािाई सम्झन ुपछव । 

त) “प्रदेि” भन्नािे संघीय इकाइमा षवभाजन गररएको नेपािको संघीय इकाइको 
३ नं. प्रदेि सम्झन ुपदवछ। 

थ) “लबियगत िाखा” भन्नािे  खााँडादेवी गाउाँपालिकामा कृषि क्षेत्रको 
षवकासकािालग स्थापना भएका महािाखा, िाखा, इकाई तथा सेवाकेन्त्रिाई 
जनाउने छ । यसिे अन्त्य षवियगत क्षेत्रको षवकासकािालग  खााँडादेवी 
गाउाँपालिकामा स्थापना भएका िाखािाई समेत जनाउने छ । 

द) æकृषि वा कृषि क्षेत्रÆ भन्नािे जीवन धान्न (sustain) र षवकास/बृषद्ध 
(growth) िालग आवश्यक खाना (food), रेिा (fiber), जैषवक उजाव 
(biofuel), जलडबटुी (medicinal plants) र अन्त्य वस्तु' (other products) 
उत्पादन गनव प्रयोग गरीने षवरुवा (plants),पिपुन्त्छी (animals) -माछा 
समेत _ र ढुसी÷च्याउजात (fungi) को खेती (cultivation) वा पािन 

(husbandry) र प्रजनन (breeding)सम्बन्त्धी कायव वा क्षेत्र भने्न बझुाउदछ 
। यसमा उत्पादन गनवका िालग आवश्यक कृषि सामग्री, लसंचाई, 

यन्त्त्र/उपकरण, प्राषवलधक सेवाटेवा र उत्पाददत बस्तहुरुको भण्डारण र 
लबषक्र लबतरणको व्यवस्थापन समेत पदवछन.्  

ध) “कृिक” भन्नािे- कृषि वा कृषि क्षेत्रमा संग्िग्न कृिक, उद्यमी र ब्यबसायी 
भने्न बझुाउदछ । 
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न) “मन्त्त्रािय” भन्नािे कृषि षविय हेने नेपाि सरकारकोसंघीय मंत्रािय सम्झन ु
पछव । यस िब्दिे कृषि लबिय हेने प्रादेशिक मंत्राियिाई समेत जनाउने 
छ । 

प) “योजना”  भन्नािे  आयोजना,  पररयोजना तथा    कायवक्रम समेतिाई 
जनाउाँछ । 

   फ) “सदस्य” भन्नािे, 
• गाउाँपालिकाको सम्बन्त्धमा खााँडादेवी गाउाँसभा वा गाउाँ कायवपालिकाको 

सदस्य सम्झनपुछव र सो िब्दिे गाउाँ सभा वा गाउाँ कायवपालिकाको 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष वा वडा सलमलतको सदस्यिाई समेत 
जनाउाँछ । 

• शजल्िा सभाको सम्बन्त्धमा रामेछाप शजल्िा सभा तथा शजल्िा समन्त्वय 
सलमलतको सदस्य सम्झनपुछव र सो िब्दिे रामेछाप शजल्िा सभाको 
प्रमखु र उपप्रमखु तथा शजल्िा समन्त्वय सलमलतको प्रमखु र 
उपप्रमखुिाई समेत जनाउाँछ। 

•  कृषि सलमलतको सम्बन्त्धमा खााँडादेवी गाउाँपालिकामा कृषि कायवक्रम 
संचािन र व्यवस्थापन गनव   खााँडादेवी गाउाँपालिकामा गठन भएको 
कृषि षवकास सलमलत तथा उप सलमलतका संयोजक, उप संयोजक तथा 
सदस्यिाई समेतिाई जनाउाँछ । 

ब) “सलमलत” भन्नािे यस कायवषवलधको व्यवस्था अनसुार खााँडादेवी गाउाँपालिकामा 
गठन भएको कृषि षवकास सलमलत तथा उपसलमलतिाई जनाउाँछ । 

भ)  “संषवधान” भन्नािे नेपािको संषवधानिाO{ सम्झन ुपदवछ । 

ञ) “संघ” भन्नािे संघीय संरचनाको सब ैभन्त्दा मालथल्िो इकाइको रुपमा रहने 
संघीय तह सम्झन ुपछव । 
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पररच्छेद २ 

षवियगत कायवक्षते्र: 
यस कायवषवलधमा  खााँडादेवी गाउाँपालिकाक्षेत्रमा कृषि कायवक्रम संचािनमा 
देहायका षवियगत कायवक्षेत्रहरु समावेि हनेुछन:् 
क) कृषि षवकास कायवक्रम संचािन र व्यवस्थापन गनव संस्थागत संयन्त्त्र, 

त्यसको सम्बशन्त्धत पालिकाका साथै अन्त्य सरोकारवािा सबै संगको ठाडो 
र तेसो (vertical & horizontal) अन्त्तरसम्बन्त्ध . 

ख)  कृषि कायवक्रमिाई  सहभालगतामूिक, एषककृत र समन्त्वषयत कायवक्रम 
र बजेट  तजुवमाका चरण र प्रकृया षवस्तलृतकरण गररनकुा साथै अन्त्य 
षविय क्षेत्रसंगको अन्त्तरसम्बन्त्ध . 

ग)  बजेट र कायवक्रमको अशख्तयारी र रकम प्रवाह प्रकृया र षवलध . 
घ) कृषि कायवक्रम संचािनका लबलभन्न मापदण्ड, नमवसका साथै  गणुस्तर 

कायम गनव  लनयमन तथा अनगुमन र मलु्ल्यांकन प्रणािी षविेि गरेर 
पररणाम (Result)मा आधाररत मापन प्रणािी स्थाषपत गररने उपाय . 

ङ) कृषि कायवक्रमिाई समावेिी, िैङलगक र वातावरण मैत्री, जिवायू 
पररवतवन अनकूुिन, लसमान्त्तकृत र भौगौलिक वशञ्चलतमा परेकािाई 
संबोधन गररने षविय . 

च) कृषििाई  याशन्त्त्रकरण र व्यवसाषयकरण  गरी कृषि व्यवसाय प्रवद्धवनका 
िालग जारी भएको नमूना षवधेयकका षविय उपयकु्त स्थान र तहमा 
समावेि गरी प्रवद्धवन र 

छ) कृषििाई षवकेन्त्रीकरणको सशन्नकटताको लसद्धान्त्त बमोशजम संचािन र 
व्यवस्थापन गनव संघ, प्रदेि तथा स्थानीय गाउाँपालिकामा र सम्बशन्त्धत 
गाउाँपालिका तथा नगरपालिकािे वडास्तर तथा कृिक समूह सम्म अलधकारको 
लनक्षेपण, प्रत्यायोजनको पद्धलत ।   

  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



 खण्ड १) संख्या ११ स्थानीय राजपत्र भाग १ लमलत २०७४।११।२५ 

7 
 

पररच्छेद ३ 

कृषि कायवक्रम संचािन र व्यवस्थापनका िालग संस्थागत संरचना: गाउाँपालिकाको 
संगठन संरचना: 

क)  खााँडादेवी गाउाँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रको आवस्यकता र प्राथलमकता 
अनसुार आफ्नो क्षेत्र लभत्र  कृषि क्षेत्रको समग्र षवकासका िालग आफ्नो 
कायवषवभाजन लनयमाविी बमोशजमको कायव संचािन गनव गराउनमा सहयोग 
परुयाउन कृषि िाखा स्थापना गरी संचािन हनेुछ । त्यस्तै वडा वा सेवा 
केन्त्रस्तरमा समेत कृषि कायवक्रम संचािन ब्यवस्थापन गनव आवस्यक 
प्राषवलधक सेवा परुयाउन सहजीकरणकािा लग कृषि इकाईको स्थापना गररने 
छ । 

ख) ऊक्त िाखाको काम, कतवव्य र शजम्मेवारी गाउाँपालिकािे स्वीकृत गरेको 
कायव लबभाजन लनयमाविीमा व्यवस्था भए बमोशजम हनेुछ ।  

ग) उक्त िाखा तथा वडा वा सेवाकेन्त्रमा कलत स्थायी र करारका कमवचारी 
रहने छन भने्न लबिय गाउाँपालिकािे  पाररत गरेको संगठन संरचना अनसुार 
हनेुछ । 

घ) गाउाँपालिका क्षेत्रमा संषवधान र  ऐन द्वारा लनधावरण गरेका कृषि सम्बन्त्धी 
कायवको शजम्मेवारी र सम्पादनमा सहयोग परुयाउन र कृषि कायवक्रमिाई 
प्रभावकारी रुपमा कायावन्त्वयन गनव गराउन गाउाँपालिकािे पाररत गरेको 
कायव षवभाजन लनयमाविीको अलधनमा रही गाउाँपालिकाको कुनै सदस्यको 
संयोजकत्वमा लनम्नानसुारका सदस्यरहेका  देहाय बमोशजमको कृषि षवकास 
सलमलत गठन हनेुछ । 

 

कृषि षवकास सलमलतको गठन 

क) गाउाँपालिकास्तरीय: 
१. गाउाँपालिकाका अध्यक्ष  र उपाध्यक्ष वा अध्यक्षिे तोकेको गाउाँ 

कायवपालिकाको सदस्य     संयोजक 

२. गाउाँपालिका अध्यक्षिे तोकेको गाउाँपालिकाका मषहिा सदस्य  
     सदस्य 
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३. गाउाँपालिकािे तोकेको गाउाँपालिकाका दलित  
वा अल्पसंख्यक  सदस्य     सदस्य 

४. गाउाँपालिकाका योजना िाखा वा उप िाखाका प्रमखु  सदस्य 

५. गाउाँपालिकाका उद्योग बाशणज्य संघका प्रलतलनलध  सदस्य 

६. गाउाँपालिकाका लसंचाइ िाखाका प्रलतलनलध   सदस्य 

७. गाउाँपालिकाका सहकारी िाखाका प्रलतलनलध  सदस्य 

८. गाउाँपालिकाका कृषि सडक िाखाका प्रलतलनलध  सदस्य 

९. गाउाँपालिका/नगरपालिकामा रहेको कृषि अनसुन्त्धान केन्त्रको    
प्रलतलनलध           सदस्य 

१०. गाउाँपालिका क्षेत्रमा कायवरत गैरसरकारी संस्थाका प्रलतलनधी सदस्य 

११. गाउाँपालिकालभत्रका षवलभन्न  पेिागत कृषि उद्धयोलग,व्यवसायी र 
एग्रोभटेको  प्रलतलनलध                 सदस्य 

१२. गाउाँपालिका शस्थत बैंक /षवलतय संस्थाका प्रलतलनलध सदस्य 

१३. गाउाँपालिकाका षवत्तीय एवं कृषि सहकारी संस्थाका प्रलतलनलध सद्सस्य 

१४. गाउाँपालिका लभत्रका उत्कृष्ट कृिक समूह को भेिाबाट  
प्रलतलनलधका रुपमा छनौट भएको उत्कृष्ट एक मषहिा र  
एकजना परुुि कृिक     सदस्य 

१५. गाउाँपालिकाका कृषि वा पि ुसेवा  िाखाका  
(सदस्य सशचव नभएको) प्रलतलनलध         सदस्य  

१६. गाउाँपालिकाका कृषि वा पि ुसेवा िाखाका प्रमखु  सदस्य-सशचव 

 

नोट: गाउाँपालिकाका गणुस्तर लनयन्त्त्रण िाखा, वजार व्यवस्थापन िाखाका  
प्रमखु वा प्रलतलनलध तथा  कृषि संग सम्बशन्त्धत षविेिज्ञ वा अनभुवी कृिक, 
कृषि क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पयुावउने व्यशक्तिाई आवस्यकतानसुार 
आमन्त्त्रण गनव सषकने। 

ख) वडास्तरीय 

गाउाँपालिकाको वडातहमा कृषि र पिपंुछी सेवा षवकासमा सहयोग र समन्त्वय 
िालग देहाय बमोशजमको सलमलत गठन हनेु छ: 
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१.  वडा अध्यक्ष वा लनजिे तोकेको कुनै अन्त्य सदस्य  - संयोजक 

२. वडाको मषहिा सदस्य       - सदस्य 

३. वडाका सशचव       -सदस्य 

४. वडास्तरमा कृषि सम्बद्ध गैर सरकारी संस्थाका प्रलतलनधी   -सदस्य 

५. वडामा कायवरत उत्कृष्ट कृिक समूह मध्ये भेिाबाट  
छनौट भएका प्रलतलनलध               - सदस्य  

६. वडा शस्थत कृषि वा पि ुसेवाकेन्त्रका प्रमखु            -सदस्य 

७. वडा शस्थत कृषि वा पि ुसेवा केन्त्रका प्रमखु  
मध्ये जेष्ट प्रमखु            - सदस्य-सशचव 

नोट: वडालभत्रका उत्कृष्ट कृिक, षविेिज्ञ वा कृषि समबशन्त्ध ज्ञान सीप भएका 
व्यशक्तिाई आवस्यकतानसुार आमन्त्तरण गनव सषकने । 

क) उपरोक्त सलमलतहरुमा एक मषहना लभत्र सबै पद पलुतव भइ कायव सचुारु गनुव 
पने छ । 

ख) सलमलतहरुिे अफ्नो आन्त्तररक कायवषवलध आफै बनाइ कायव सचुारु गने छन ्
र आवस्यकतानसुार बैठक बस्ने छ तर कशम्तमा पलन विवको तीन पटक 
सलमलतको बैठक अलनवायव रुपमा बस्न ुपने छ । 

ग) उपरोक्त सलमलतहरुमा राशजनामा पेि गरी वा अन्त्य कुनै षकलसमिे ररक्त 
हनु आएमा जसरर िरुुमा लनयशुक्त भएको हो सोही प्रकृया पयुावइ  पद पूलतव गने 
व्यवस्था गररनेछ । 

पररच्छेद ४ 

कृषि षवकास सलमलतको काम, कतवव्य, अलधकार, शजम्मेवारी र 
उत्तरदाषयत्व:संस्थागत सदुृषढकरणको कायव: 

 

१.  समूह र संस्था गठन र पररचािन:  
क= प्रत्येक वडा कायाविय अन्त्तरगतका बशस्त/टोिमा आवस्यकतानसुारका 

व्यवसाषयक कृषि समूह र संस्था गठन गनव प्रोत्साषहत गने;  
यसरर समहु गठन गदाव मषहिा, परुुि वा लमशित जनु उपयकु्त हनु्त्छ सोही 
अनसुार समूह गलतशििता र व्यवहाररकता हेरी गठन गनुव पने, सके सम्म 
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उत्पादन लबिेिका आधारमा समूह गठन गनव उत्प्रेररत गररन ुपने र एउटा 
समूहको व्यशक्त सकेसम्म अको समूहको सदस्यता न लिने गरर व्यवस्था 
गनुव पने । 

ख) षवगतमा गठन भएका कृिक समहुको साथै संस्थाहरुको िगत तथा 
अलभिेख वडागत र कायवप्रकृलतगत रुपमा अध्यावलधक गरी राखे्न;    

    ग)   अन्त्तरसमूह र संस्था गठन: समूह-समूह लमिेर अन्त्तरसमूह र सहकारी 
संस्थामा आवद्ध हनु समूहहरुिाई  उत्प्रेररत गने;  

घ)  समूह वा संस्थािाई वडा कायावियमा दताव समेत गरी राखे्न र अनदुान वा 
कृषि सामfलग्रको माग संकिन र षवतरणमा  यी  समूह वा संस्था पररचालित 
हनेु; 

ङ)  समूह वा संस्थाको षवधान िगायत बैठक बस्ने, माइन्त्यूट राखे्न, बचत 
पररचािन गने भए त्यसको षवलध र प्रकृयामा समेत सलमलतिे आवस्यक 
प्राषवलधक सहयोग  परुयाउने; 

च)  कृिक समूह  र संस्थािाई समूहको लबिेितानसुारको तालिम, अविोकन 
भ्रमण, प्रोत्साही परुुस्कार जस्ता कायवक्रम संचािन गरी लतनको क्षमता 
षवकासका साथै कायवमा उत्प्रेररत समेत गराइ राख्र्ने; 

छ)  सरकारी वा गैरसरकारी तहबाट ती समूहिाई उपिब्ध गराइने िोत 
साधन, औजार, उपकरण, मि लबउ लबजन, बाख्रा, कुखुरा आदद बारे समेत 
पूवव जानकारी ददई समयमै माग संकिन गने; 

ज)  समूह एवं संस्था माफव त उन्नत षवउ षवजन उत्पादन स्थानीय स्तरमा नै 
गने कायवक्रम संचािनगरी ती समूहहरुिे उत्पादन गरेका लबउ लबजन लबक्री 
गनव चाहेमा स्थानीय खरीद नीलत तय गने र उशचत मलु्यमा  खररद कायवको 
व्यवस्था  समेत गरी कृिकिाई प्रोत्साषहत गने । 

@. स्थानीय कृषि िोत व्यशक्तको रुपमा अनभुवी कृिक अगवुाको छनौट र संिग्नता: 
क)  स्थानीय स्तरमा अन्न खेती, तरकारी खेलत, फिफूि खेलत, माछापािन, 

पिपुािन,  कुखुरापािन आदद कायवमा व्यवहाररक ज्ञान आजवन गरेका 
अनभुवी अगवुा कृिकहरुको ज्ञान, अनभुव र सीपिाई कृिकबाट कृिकमा 
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व्यवहाररक रुपमा आदान प्रदान गनव त्यस्ता उत्कृष्ट अनभुवी कृिकिाई 
सलमलतबाट छनौट गरी लबियगत तालिम प्रदान गररने छ । 

ख) यसरी तालिम प्राि  उत्कृष्ट अनभुवी कृिकिाई  कृषि प्रसार कायवक्रममा 
संिग्न गराउने नीलत लिइने छ। 

ग)  उत्कृष्ट अनभुवी कृिकिाई राषिय सीप पररक्षण वोडव{ NSTB/CTEVT 
बाट थप सीप आजवनको अवसर  समेत ददइ मान्त्यता ददइने छ। 

घ)  गाउाँपालिका क्षेत्रमा लबलभन्न कृिक समूहमा लतनको आवद्धता जनाउने 
संस्थागत व्यवस्था गररने छ। 

ङ)  षकसान देशख षकसान प्रसार गनव स्थानीय भािा तथा पररशचत व्यशक्तबाट 
सीप, ज्ञान प्राि गनव सहज, कम खशचविो र समयमा उपिब्धहनुका साथ ै
दीगो समेत हनेु देशखएकोिे षकसान देशख षकसान कायवक्रमिाई संचािन, 
व्यवस्थापन र प्रोत्साषहत गने नीलत लिइने छ। 

#. स्थानीय एग्रोभेटको छनौट र संिग्नता: 
क) गाउाँपालिका क्षेत्रमा लनजी क्षेत्रको संिग्नता पहुाँच बढाउन स्थानीय 

नागररकहरुिाई एग्रोभटे स्थापना गनवका िालग प्रोत्साहन गररनेछ र तीनिाई 
तालिम प्रदान गने व्यवस्था गररनेछ । 

ख)  गाउाँपालिकामा एग्रोभटे दताव गराई षवउ, षवजन, औिलध, सा-साना कृषि 
उपकरण and agriculture technologies सहज उपिब्ध गराउने व्यवस्था 
गररने छ । 

$. स्थानीय सहकारी संस्थाको पररचािन: 
गाउाँपालिका क्षेत्रमा उत्पादनमूिक, बजारमिुक, सेवामूिक र लनकासी मूिक, 
बचत तथा कजाव  सहकारीमा बलगवकरण गरी लतनिाई स्थानीय तहमा इजाजत 
ददइनेछ र तदनसुारका सेवा सहजरुपमा  कृिकहरुिाई ददने गरी सहजीकरण 
गने गराइने छ । यसका आलतररक्त पररपक्व कृिक समूहिाई कृषि सहकारीमा 
रुपान्त्तरण गने कायव पलन गररनेछ । 
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%. कृषिको थोक तथा खरुा व्यापार प्रबद्धवन गराउने: 
क) एक वा एक भन्त्दा बढी स्थानीय तह लमिेर कृषिको थोक र खुरा व्यापार 

प्रवद्धवन गने नीलत लिइने छ र यसमा प्रदेि तथा संघीय सरकारको प्राषवलधक 
तथा आलथवक सहयोग समेत जटुाइने छ । 

ख)  कृिकिाई उशचत मूल्य प्रदान गररनकुा साथै उपभोक्तािाई पलन 
षवचौलियाको जथाभावी मूल्यबाट जोगाउने मूल्य नीलत तजुवमा गरी िाग ु
गररने छ । 

ग) गाउाँपालिका क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा पि ुहाट बजार, शचस्यान केन्त्र, राषिय 
र अन्त्तरराषिय लनकासीको ब्यवस्था समेत गनव राषिय बजार संग आबद्ध 
गराउन स्थानीय सरकारिाई सहयोग परुयाइने छ । 

घ) सरकारी क्षेत्रबाट मात्र यी कायव संभव नहनेु हुंदा सरकारी लनजी र षवत्तीय 
क्षेत्रको समन्त्वय र साझेदारीमा यस्ता कायव अगालड बढाउन नेपाि सरकार 
र प्रादेशिक सरकारिे समेत सहशजकरणका िागी गाउाँपालिकामाफव त 
समन्त्वय स्थाषपत गररने छ । 

^. कृषि षवद्यािय र  कृषि अनसुन्त्धान केन्त्रहरुको प्राषवलधक सहयोग जटुाउने: 
क) स्थानीय वा लनकटतम गाउाँपालिका तथा नगरपालिकामा CTEVT बाट 

सम्बन्त्धन प्राि कृषि षवद्याियसंग दीघवकािीन सम्बन्त्ध स्थापना गररने छ । 

ख) षवद्याियका षवद्याथीहरुिाई कृिक समूह संग आबद्ध गराई प्रषवलध 
स्थानान्त्तरणमा प्राषवलधक सहयोग परुयाउनकािालग संस्थागतरुपमा 
तीषवद्याियसंग साझेदारी सम्झौता गनव मसौदा तयार गरी सम्बशन्त्धत  
कायवपालिकामा पेि गरी तीषवद्याियको औपचाररक सम्बन्त्ध स्थाषपत गराउने 
कायवमा सहयोग परुयाइने छ ।  

ग) यस कायवमा आवस्यक देशखए स्थानीय शिक्षा िाखािाई समेत आवद्ध गराई 
कायव अगालड बढाउन सषकने छ । 

घ) त्यस्तै राषिय एवं प्रादेशिक अनसुन्त्धान केन्त्रहरु संग पलन सहकायवकोिागी 
सहकायवको ढााँचा तयार गरी स्वीकृत  उन्नत प्रषवलध र षवउ षवजनहरु 
कृिकको थिोमा प्रदिवन गराउन समेत सहशजकरण गररने छ । 
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&. कृषि प्रसारका अन्त्य कायवक्रमहरु संचािन गने: 
ददगो कृषि षवकासका िालग गनुव पने कायव र अपनाउन ुपने प्रषक्रयाहरु तथा 
नयााँ वा आधलुनक प्रलबलधको प्रचार प्रसार गनवका िालग षवलभन्न कृषि प्रसारका 
तररकाहरु अविम्बन गररनेछ । 

*. स्थानीय योजना तजुवमा, कायावन्त्वयन, अनगुमन र मलु्ल्याकंन कायव गने: 
क) स्थानीय कृषि सलमलतिे स्थानीय योजना तजुवमा चरणको समयतालिकाका 

अलधनमा रही सहभलगतामूिक योजना तजुवमा गनव गाउाँपालिकािाई समग्र 
कृषि क्षेत्रको बजेट पूवावनमुान, मागवदिवन र आगामी आलथवक बिवमा लिइने 
नीलत लनशित समयमा पेि गररने छ र योजना प्रकृयािाई सघाउ परुयाउनकुा 
साथै अन्त्य लबियगत क्षेत्र संग समन्त्वय गरी स्थानीय तहको योजना प्रकृयामा 
मूिप्रवाषहकरण गररने छ । 

ख)  कृषि षवकास योजना संग सम्बद्ध नीलतगत लनणवय लिन गाउाँपालिकािाई 
लनम्न षकलसमको प्राषवलधक सहयोग परुयाइने छ: 
१. कृषि लबियगत क्षेत्रको मध्यकालिन (आवलधक) योजना तजुवमा गरी 

स्थानीय आवलधक योजनाको अलभन्न अंगको रुपमा मिुप्रवाषहकरण गने 
र िगानी सरुशक्षत गराउने कायव । 

२. कृषि लबियगत क्षेत्रको मध्यकालिन संरचना MTEF तयार गरर कशम्तमा 
पलन प्राथलमकता प्राि योजना र कायवक्रमका िालग िगानी सरुशक्षत 
गराउने कायव । 

३. आवलधक योजनाको िक्ष, उदे्दश्य र नीलत तथा रणनीलत बमोशजम बाषिवक 
योजना तजुवमा गने गराउने कायव । 

४. कृषि क्षेत्रमा संिग्न सबै सरोकारवािाको समन्त्वय बैठकको आयोजन 
गरी सरकारी, लनजी, सहकारी तथा गैरसरकारी एवं 
षवकाससाझेदारहरुको संिग्नतामा आगामी आ.ब. मा गररने 
िगानीकािालग  बजेट पवुावनमुानको प्रक्षेपण तयार गरी स्थानीय 
कायवपालिकामा समयमै प्रस्ततु गने कायव । 

५. पररच्छेद-% मा ददएको योजना चक्रमा सहभालगता जनाउने कायव । 
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ग)  कृषि कायवक्रम षविेि गरेर कृिकको खेत बारीमा संचािन हनेु हनुािे 
योजना तजुवमा गदावनै कृिकिाई के कस्तो प्राषवलधक, आलथवक वा वस्तगुत 
सहयोग चाषहने हो त्यस्को स्पष्ट पषहचान गरी तदनसुार कायव गनव गराउन 
गाउाँपालिकािाई आवस्यक लनम्न सहयोग योजनाबद्ध ढंगबाट पयुावइनेछ; 
१. वडामा संचािन हनेु कृषि कायवक्रमिाई  स्थानीय कृिक समूह, 

सहकारी, अगवुा वा अन्त्य सरोकारवािाहरुसंग अन्त्तरकृया गरी देहाय 
बमोशजमको बलगवकरणका आधारमा वडा सलमलतमा प्रस्ततु गने: 
क)  स्थानीय कृिक समहु, संस्था, सहकारी संस्था, उपभोक्ता समूह, 

गैरसरकारी संस्था वा कृिकको आफ्नै िोतबाट संचािन हनेु 
कायवक्रम; 

ख) सम्बशन्त्धत गाउाँपालिकाको िागत सहभालगतामा संचािन हनेु 
कायवक्रम; 

ग) गाउाँपालिकाको आफ्नै िोतिे संचािन हनेु कायवक्रम; 
घ) प्रदेि वा संघीय सरकारको अनदुानबाट संचािन हनेु कायवक्रम; 
ङ) प्रदेि तथा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहको समन्त्वयमा 

संचािन हनेु कायवक्रम; 
च) षवकास साझदेारसंगको सहकायवमा संचािन हनेु कायवक्रम; 
छ) लनजी क्षेत्र संगको साझदेारीमा संचािन हनेु कायवक्रम; र 
ज) अन्त्य कुनै षकलसमबाट संचािन हनेु कायवक्रम । 

 
पररच्छेद ५ 

कृषि क्षते्र षवकास षवस्तार र प्रवद्धवनात्मक कायव: 
क) अनभुवी अगवुा षकसान प्रवद्धवन कायवक्रम:  
✓ उद्यमी षकसान तथा अनभुवी अगवुा षकसानकािालग क्षमता षवकासका 

कायवक्रम संचािन गने र लतनको सीप, ज्ञान र अनभुविाई  पहुाँच नपगुेका 
कृिक सम्म परुयाउने । 
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✓ यसरी स्थानीय सीप, ज्ञान र अनभुविाई कृिक समक्ष परुयाउन सम्बशन्त्धत 
सलमलतिे नमवस, मापदण्ड तथा ज्यािा दररेट तय गरी सम्बशन्त्धत 
गाउाँपालिकाबाट पाररत गराई िाग ुगने गराउने । 

ख) उत्तम अभ्यासको संचार, लसकाई प्रबद्धवन 

✓ कृषि कायवको उत्तम अभ्यासको आदान प्रदान, प्रचार, प्रसारका िालग मेिा, 
प्रदिवनी र अविोकन भ्रमणको आयोजना गने । 

✓ एक गाउाँ, वशस्त र टोि एक उत्पादन कायवक्रमिाई प्रवद्धवन गने । 

✓ व्यवसाषयक कृषि र प्रषवलध बारे र यस्को तिुनात्मक िाभको व्यापक 
प्रचार प्रसार गने । 

✓ कृषि सूचना केन्त्र, इ- कृषिप्रषवलधको षवकास बारे स्थानीय गाउाँपालिकािाई 
राय सल्िाह ददने र आवस्यक प्राषवलधक सहयोग उपिब्ध गराउने । 

ग) कृषि मि: 
✓ माटो सधुार, प्रारांलगक पदाथव व्यवस्थापन, प्रारांलगक एवं कम्पोष्ट मि 

प्रवद्धवन, दीगो कृषि षवकास गलतषवलध संचािन गने । 

घ) तरकारी खेलत प्रवद्धवन र षवकास: 
✓ व्यवसाषयक तथा बेमौसमी तरकारी खेलत प्रवद्धवन गनव हररत गृह, प्िाषष्टक 

घरको प्रयोगमा व्यापकता ददने र स्थानीय पररशस्थलत अनसुारका तरकारी 
खेलत प्रोत्साहन गने, तरकारी खेलतमा नवीनतम प्रषवलधको जानकारी गराउने, 
स्थानीय तहमा सीप, प्रषवलध, ज्ञान, अनभुविाई हस्तान्त्तरण  गने । 

✓ स्थानीय संभाव्यतानसुार कुररिो, च्याउ, लनगािो खेलतको प्रवद्धवन र षवकास 
गने र बजारीकरण गने । 

 
ङ) फिफूि खेलतको प्रवद्धवन र षवकास: 

✓ फिफूिको नसवरी स्थापना, स्थानीय संभाव्यताका आधारमा आाँप, लिची, 
केरा, कटहर, भ ुाँइ कटहर, सनु्त्तिा, कागलत, जनुार, मौसम, नासपालत, 
स्याउ, अंगूर, षकवी, एभओकाडो आदद जस्ता फिफूि खेलतिाई 
व्यावसाषयक रुपमा उत्पादन बढाउने र बजारीकरणमा सहयोग परुयाउने। 
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च) गैरकाष्ठ तथा जलडबटुी खेलत प्रवद्धवन: 
स्थानीय संभाव्यताका आधारमा गैर काष्ठ उत्पादन, जलडबटुी खेलत (पााँच 
औिे, कुटुषक, जैतनु, लततेपालत, लतमरु, ढंटेिो, ररट्ठा आदद) को व्यावसाषयक 
खेलतिाई प्रवद्धवन गने र स्थानीयरुपमा प्रिोधन कायव गने गराउन सहयोग 
परुयाउने । 

छ) नगदे तथा लबिेिबािीको व्यवसाषयक खेलत प्रवद्धवन: 
✓ सघन धान खेलत प्रषवलध (SRI), उन्नत गहुाँ, मकै, कोदो, फाफर आददको 

प्रवद्धवन र षवकास  गने ।  
✓ नगदे बािी प्रवद्धवन(शचया, कषफ, अदवुा, बसेार, िसनु, प्याज,केिर, 

अिैची, उखु,केमोमाइि, मेन्त्था, सजीवन आदद) तथा व्यवसाषयकरण 
सम्बशन्त्ध कायव गने । 

✓ उन्नत जातका षवउ, लबजन उत्पादन तथा प्रवद्धवन, नसवरी स्थापना र 
सदुृषढकरण (खाBfन्न, तेिहन, दिहन, तरकारी, भइुघास, डािेघास, 
फिफूि आदद) गने गराउने । 

ज) कृषि सामाग्री व्यवस्थापन: 
✓ कृषि सामाग्री( टै्रक्टर, टे्रिर, थ्रसेर, पम्प, षविादद, पि ुऔिधी, प्िाषष्टक 

पाइप आदद) को प्रदिवन र सामषुहकरुपमा प्रयोगको िालग प्रोत्साषहत गने। 

झ) पिपुािन तथा व्यवसायीकरण:  
✓ उन्नत जातका तथा व्यवसाषयकरणका षहसाबिे बषढ  तिुनात्मक िाभ 

ददन सक्ने बाख्रा, बंगरु, कुखुरा, हााँस, बट्टाई, माहरुी, गाई, भैंसी, माछा, 
अशस्ट्रच, भेडा आदद पािनमा कृिकिाई प्रोत्साषहत गने । 

✓ सहलुियत कृषि ऋणका साथै बीमाको व्यवस्था गने । 

✓ दूध तथा दगु्ध पदाथव उत्पादन तथा प्रिोधनको िालग उपयकु्त वातावरण 
बनाउने । 

✓ गोठ तथा गोठेमि सधुार, पिमूुत्र संकिन तथा प्रयोग,जैषवक षविादद 
प्रवद्धवन सम्बशन्त्ध कायव गने । 

✓ पि ु पोिण, खकव , चरनक्षेत्र षवकास व्यवस्थापन, डािेघााँस, भइुघााँस, 
अमररसो आदद उत्पादन तथा प्रिोधन गने । 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



 खण्ड १) संख्या ११ स्थानीय राजपत्र भाग १ लमलत २०७४।११।२५ 

17 
 

✓ पि ु स्वास्थ सेवा व्यवस्थापन, आधलुनक प्रषवलध यकु्त पि ु आहारा 
व्यवस्थापन,नश्ल सधुार, पिशुिषवर, आइ.षप.एम. पाठिािा संचािन गने 
गराउने । 

 

ञ) साना लसंचाई:  
साना लसंचाई प्रषवलध हस्तान्त्तरण तथा प्रवद्धवन (बिावको पानी संकिन तथा 
प्रयोग, ट्यबूवेि, कुिो, पैलन, पोखरी, शस्प्रङ्किर,थोपा लसचाइ, प्िाशस्टक 
पोखरी आदद) सम्बशन्त्ध कायव गने । 

ट) खाद्य संरक्षण तथा भण्डारण: 
✓ स्थानीय गाउाँपालिकाको खाद्यान्न उत्पादन तथा आवस्यकताको  साथै 

खाद्यान्न अल्पता पररवारको तथयांक संकिन गने र  उपिब्धता तथा 
आपलुतवको शस्थलत अद्यावलधक गने । 

✓ स्थानीय तहमा खाद्ध भण्डारणको सीप हस्तान्त्तरण, अलभमशुखकरण, स्थानीय 
उत्पादन खररदको समथवन मूल्य िगायत खररद कायवको व्यवस्थापन गने, 
न्त्यून खाद्सध्यान्न समयमै आपलुतवको व्यवस्था गने गराउने र स्थानीय 
गाउपालिका तथा नगरपालिकामा खाद्सध्यान्न अल्पताको तथयांक अद्यावलधक 
गरी राखे्न । 

ठ) कृषि सम्बशन्त्ध नीलत, कानून, योजना, गरुुयोजना तजुवमा, मापदण्ड लनधावरण 
र लनयमन सम्बशन्त्ध कायव गने: 
स्थानीय गाउाँपालिकाको सानदलभवकता हेरी संघीय, प्रादेशिक नीलत र कानून 
संग नबाशझने गरी स्थानीय नीलत, कानून तजुवमाका  िालग सम्बशन्त्धत 
गाउाँपालिकािाई प्राषवलधक सहयोग परुयाउने । 

ड) स्थानीय तहमा क्षमता षवकास सम्बशन्त्ध कायव गने गराउने: 
✓ स्थानीय कृिक समूह, मषहिा कृिक, साना तथा लसमान्त्त षकसान, जग्गा 

षवषहन आददिाई उनीहरुको चाहना र प्राथलमकतानसुारका कायवक्रम तजुवमा 
गरी संचािनको व्यवस्था लमिाउने । 

✓ स्थानीय कृषि रोजगारीिाई मायावददत बनाउन ज्यािाको उशचत व्यवस्था 
गने । 
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✓ कृषिभलुमको समशुचत प्रयोगको नीलत तय गरी साना तथा सीमान्त्तकृत 
षकसान, भलुमहीन, हरुवा, चरुवा तथा हलिया आददिाई त्यस्को उपयोग 
गनव जग्गाधनी संग सम्झौता गरी पट्टामा( lease) जग्गा उपिब्ध गराउने 
व्यवस्था गने ।  

✓ सीमान्त्तकृत षकसान, भलुमहीन, हरुवा, चरुवा तथा हलिया आददमा भएको 
Traditional /indegenious सीपको अलभबृषद्ध गने, नयााँ प्रषवलध र त्यसको 
प्रयोगको समशुचत व्यवस्था गने । 

✓ सरकारबाट प्राि अनदुान माषवपन्न बगवको पहुाँच बढाउने । 

ढ) स्थानीय तहमा षवलभन्न मापदण्ड र गणुस्तर कायम राख्न लनयमनको ब्यवस्था 
गने: 
मास ु जााँच, औिलध वा षविाददको प्रयोग, नापतौि, हाटबजार र मूल्य 
लनयमन, ज्यािा मजदरुी आददको मापदण्ड  र गणुस्तर  कायम राख्न 
लनयमनको  ब्यवस्था गने । 

ण) आन्त्तररक कायवषवलध तथा षवलनयाविी पाररत गने गराउने:  
क)  कृषि सलमलतको लनम्न ब्यवस्था समेषटएको आन्त्तररक कायवषवलध पाररत 

गरी कायव सबु्यवशस्थत गररने छ 

 उक्त आन्त्तररक कायव षवलधमा: 
• अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सशचवको साथै वडा स्थरको कृषि षवकास 
सलमतहरुको] कायव जम्मेवारीको व्यवस्था गररने;  

• बैठक संचािन र व्यवस्थापनको व्यवस्था लमिाइने;   
• गाउाँपालिका क्षेत्रमा कृषिकायवक्रम संचािन र व्यवस्थापनकािलग 
आवस्यक नीलतगत र कानूनगत लनणवय लिइने; र 

• स्थानीय कृषि अगवुा पररचािनको ब्यवस्था लमिाउने । 

ख) कृषि प्राषवलधक जनिशक्तको प्रक्षपेण गने: 
• कृषि सम्बद्ध सबै कायावियको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी 

गराई कृषि क्षेत्रिाई चाषहने न्त्यनुतम जनिशक्त र त्यसको षकलसम( 
स्थान षविेि अनसुार) तह आदद लनधावरण गने र स्थानीय गाउाँपालिकामा 
राय सषहत पेि गररने । 
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• दरबशन्त्द स्वीकृत गराउने र स्थानीय लनकाय संग समन्त्वय गरी मागको 
आकृलत फारम पठाउन िगाइने । 

• लसफाररि भइ आएका कमवचारीिाई कायव शजम्मेवारी तोकी 
आवस्यकतानसुार उपिाखा वा वडामा काममा िगाइने । 

• कमवचारी हरुसंग कायवसम्पादन करार गने र प्रोत्साही परुस्कार र 
दण्डको व्यवस्था कायव शजम्मेवारी लनवावह गरे अनसुार गने गराउने 
व्यवस्था लमिाइने । 

• गैर सरकारर वा लनजी क्षेत्रको जनिशक्तको पलन दोहोरो नपने गरी उशचत 
पररचािनको नीलत लिइने । 

 

ग) संषवधानको अनसुचुीको व्यवस्था बमोशजम ऐन द्वारा तोषकएको कायव 
शजम्मेवारीको सम्पादन, संयोजन, लनक्षपेण तथा समन्त्वय: 
• स्थानीय सहकारी संस्था, बजार ब्यवस्थापन,कृषितथा पिपुािन, कृषि 

उत्पादन व्यवस्थापन र पि ु स्वास्थय सम्बन्त्धी तथा कृषि प्रसार 
सम्बशन्त्ध मूख्य शििवक र अन्त्तगवत गाउाँपालिकािे पाररत गरेको ऐन र 
लनयमाविी वा कानूनको अधीनमा रही षवषवध कृयाकिाप संचािन र 
व्यवस्थापनको कायव गररने छ । 

• समय समयमा प्रदेि तथा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहिे गनव सक्ने 
थप कायव शजम्मेवारी प्रत्यायोशजत वा लनक्षेषपत भएर आउने कायव 
शजम्मेवारीिाई आफ्नो क्षेत्रमा संचािन तथा व्यवस्थापन गररने छ । 

•  उक्त  सबै  प्राि कायव शजम्मेवारीिाई स्थानीयतहमा कायवरत सबै 
सरोकारवािाको सहकायव वा समन्त्वयमा कायव सम्पादन गररने ब्यवस्था 
लमिाइने छ । 

• स्थानीय तहमा  कायव संचािन लनयमाविी तयार गदाव गाउाँ 
कायवपालिकाको कृषि षवकास सलमलतिे वडातहमा संचािन गररने 
कृयाकिापिाई स्पष्ट पररभाषित गररने छ । 
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• वडास्तरबाट गररने  कृषि कायवको शजम्मेवारीको सूची तयार गरी पाररत 
गनव गराउन सम्बशन्त्धत गाउाँकायवपालिकामा   लसफाररिसषहत पेिगररने 
छ । 

•  समु्पेको कायव शजम्मेवारी लनवावह गनव गराउन वडा तहमा सलमलतिे 
लतनको क्षमता षवकासका साथै प्रषवलधक सहयोग जटुाई  सहशजकरण 
गने कायवक्रम योजनाबद्द ढंगबाट प्रस्ततु गररने छ । 

 
गाउाँपालिका क्षते्रमा कायवक्रम संचािन र ब्यवस्थापन गदाव लनम्न लबियमा लबिेि 
ध्यान परुयाइने छ: 
क) कृषि प्रणािीको संभाव्यता अनसुार गाउाँपालिकाक्षेत्रमा मा प्रमखु उत्पादन हनेु 

कृषि खेलत प्रणािीको पषहचान गरी गाउाँपालिकाका वशस्त अथवा पकेटमा सोही 
बालि वा खेलतिाई प्रोत्साहन गनव उन्नत ज्ञान, सीप, नयााँ प्रषवलध, उन्नत लबउ 
लबजन,  कृषि सामग्री (जैषवक, रसायलनक), लसंचाइ सषुवधा, संस्थागत कजाव, 
कृषि औजारको प्रयोगिाई  प्रवधवन गनव गराउन सरकारी, गैरसरकारी र लनजी 
क्षेत्रबाट समेत प्राषवलधक सहयोग पररचािन गररनेछ । 

ख) गाउाँपालिका क्षेत्रमा कृषिसम्बन्त्धी तथयांक र सूचना प्रणािीको स्थापना, 
अद्यावलधक तथा षवकास गररने छ र गाउाँपालिकाको वस्तगुत षवबरणमा समाबेि 
गराइने छ । 

ग) गाउाँपालिकाक्षेत्रमा कृषि षवकास कायवक्रमिाई  एकद्वारप्रणािी अविम्बन गरी 
संचािन  गनव गराउन र सरोकारवािा  सबसंैग समन्त्वय गरी कायवक्रम संचािन 
र व्यवस्थापन गररनेछ . 

घ) गाउाँपालिकाक्षेत्रमा सहभालगतात्मक योजना तजुवमा प्रकृयाको संस्थागत 
सदुृषढकरण, कृषि षवकास कायवक्रमको, अन्त्य लबिय क्षेत्रअन्त्तगवत संचािन हनेु 
योजना कायवक्रम संग अन्त्तरसम्बन्त्ध स्थापनाबाट पररपरूकता कायम गरी  
एषककृत योजना प्रकृया अविम्बन गनव सरोकारवािा बीच पारस्पररक 
साझदेारीको षवकास गररने रणनीलत अविम्बन गररने छ। 
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ङ) गाउाँपालिका क्षेत्रमा कृषि कायवक्रमिाई आवस्यकता र प्राथलमकता अनसुार 
वडा र वशस्त तहमा लनक्षेषपत वा प्रत्यायोशजत  गररनकुा साथै स्थानीय तहमा 
संघीय वा प्रदेिस्तरका कायवक्रमहरुसंग पलन समन्त्वय गरी संचािन गररने छ। 

च)  गाउाँपालिका क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा देशखएको  यवुा जनिशक्तको कमीिाई  
सम्बोधन गनव  लबलभन्न उत्प्रेरणात्मक कायवक्रम संचािन गरी कृषि पेिामा 
आकषिवत गररनेछ । 

छ) स्थानीय तहमा खेलतकोिालग उययकु्त जग्गािाई बाझो राखी राखे्न कायविाई 
दरुुत्सfषहत गनव उपयकु्त जग्गाकर प्रणािी िाग ुगरी जग्गाको प्रयोगिाई बढावा 
ददइनेछ । 

ज) जग्गा षवषहन तथा अलतकम खेलत योग्य जग्गा भएका षकसान िाई िामो 
अवलधकोिालग जग्गाको पट्टा (lease)उपिब्ध गराउन गाउाँपालिकािे आफ्नो 
पररवेि अनसुार जग्गा षवकास सम्बन्त्धी नीलत र कानून बनाउनकुा साथै} बाFझो 
जलमन वा प्रयोग नभई खािी रहेको जग्गाको प्रयोगिाई बढावा ददन प्रोत्साषहत 
गररनेछ । 

झ) कृषि अनसुन्त्धान, शिक्षा र प्रसारिाई कृिक, उद्दमी र व्यवसायीहरुको समस्या 
र मागको आधारमा षक्रयान्त्वoन हनेु प्रणािीको षवकास गररनेछ । 

ञ) संघीय र प्रादेशिक अनसुन्त्धान फामव वा केन्त्र तथा अन्त्य लबस्वसनीय िोतबाट 
प्राि ज्ञान, सीप र प्रषवलधिाई कृिक सम्म परुयाउन स्थानीय िोत व्यशक्त, 
अगवुा कृिक, एग्रोभटे, कृषि िैशक्षक र गैर सरकारी संस्था िगायतका 
जनिशक्तिाई समेत पररचािन गररनेछ, 

ट) रैथाने बािी, जात, नस्ि र बौषद्धक सम्पलतको पषहचान, अलभिेखांकन, अध्ययन 
र अनसुन्त्धान गरर लतनको संरक्षण, षवकास र प्रबधवन सम्बशन्त्ध कायवक्रम संचािन 
गररने छ,  

ठ) स्थानीयस्तरमा भएका कृषि अनसुन्त्धान, कृषि सैशक्षक संस्था र कृषि प्रसार 
लनकाय बीच कायवगत सम्बन्त्ध स्थाषपत गरर कृषि लबकासका लबलभन्न कायवक्रमहरु 
कायावन्त्वन गररने छ, 
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ड) स्थानीयतहिे सम्बद्ध पकेट अनसुारको कायवक्रम संचािन गनव गराउन षविेि 
पहि गने नीलत लिइने र त्यसकािालग स्थानीय भािामा समेत प्रवद्धवन सामाग्रीको 
षवकास गररने छ । 

घ) अन्त्तरसम्बन्त्ध र समन्त्वय 

१. कृषि सलमलतिे स्थानीय गाउाँ पालिकामा कृषि कायविाई संचािन र व्यवस्थापन 
गदाव घलनष्टतम सहयोग, समन्त्वय र सम्बन्त्ध कायविाई समन्त्वषयत गनव गराउन  
र सम्बद्ध कायाविय, संस्था वा व्यशक्त, मखु्यतया गाउाँपालिका प्रलत उत्तरदायी 
भई देहाय बमोशजमको कायव गनव गराउने ब्यवस्था गररने छ:  
क) स्थानीय कृिक पररवार, समूह, संस्था संग लतनको आवस्यकता पषहचान, 

प्राथलमकता लनधावरण र िोत साधनमा साझेदारीका साथै सहभलगतामा 
कायवक्रम संचािन गने गराइने। 

ख) स्थानीय कृिक पररवार षविेि गरेर षवपन्न र लसमान्त्तकृत पररवारिाई 
केन्त्रमा राशख उक्त कायव गनव गराउन वडास्तरका  साथै वशस्त/टोिस्तरमा 
कायवरत गैरसरकारी संस्थाको सहयोग र समन्त्वयमा उक्त कायव गने गराइने 

ग) गाउाँपालिकामा कृषि क्षेत्र संग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरोकार राखे्न िाखा, 
महािाखाका साथै लबियगत सलमलत र उपसलमलत संग अन्त्तरसम्बशन्त्धत 
षवियमा औपचाररक तथा अनौपचाररक सम्बन्त्ध स्थापना गने गराइने र एक 
अकावका कायवक्रममा पररपूरकता कायम गनव गराउन सदैव सकृय भूलमका 
लनवावह गररने।  

घ) स्थानीयतहमा कायवरत कृषि सेवा प्रदायकको सूशच तयार गरर लनयलमत रुपमा 
अद्यावलधक गराई राखे्न, यसरी सूची तयार गदाव ती संस्थािे स्थानीय तहको 
कुन कस्ता प्रकृलतका कृयाकिाप वा कायवक्रम बशस्त/टोिमा पररवारमा 
केशन्त्रत गरेका छन त्यसको षवबरण तयार गने र दोहोरो नपने गरी कायवक्रम 
समन्त्वषयत रुपमा संचािन गने  व्यवस्था लमिाइने। 

ङ) संस्थामा कायवरत प्राषवलधक जनिशक्तको अलधकतम उपयोग गररने उपाय 
पषहचान गररने र सरोकारवािासंग छिफि गरी आपसी समन्त्वयमा 
प्राषवलधक जनिशक्तको पररचािनको रणनीलत तय गररने। 
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च) वडा वा वशस्त र टोिमा स्थानीय तह वा बाह्य िोत साधनबाट कृषि 
कायवक्रम संचािन गररने रहेछ भने ती संस्था संग औपचाररक सम्झौता गरी  
कायवक्रम संचािन र व्यवस्थापन गररने । 

छ) स्थानीय कायवपालिका तथा सभाका प्रिासलनक तथा लनवावशचत पदालधकारी 
संग पलन औपचाररक र अनौपचाररक सम्बन्त्ध स्थाषपत गनव गराउन  समस्त 
कृषि क्षेत्रको कायवक्रम बारे अलभमशुखकरणका कायवक्रम संचािन गररने 

ज) अलभमखुीकरण कायवक्रम संचािनका िालग कृषि क्षेत्रका संभाव्यता र लतनको 
उशचत उपयोगको स्पष्ट मागव शचत्र प्रस्ततु गररने  र संभाव्य मानव, आलथवक 
र भौलतक िोत साधनको आवस्यकता वा पररचािन गने बारे 
जनप्रलतलनलधिाई लनरन्त्तर जानकारी गराइ राशखने। 

झ) संचालित अलभमशुखकरण कायवक्रमामा खाद्सध्य सरुक्षाको शस्थलत, बचत हनेु 
वा न्त्यून हनेु, सम्बशन्त्धत पालिकाबाट बाषहर लनकासी योग्य कृषि पदाथवको 
बारेमा पलन जाकारीमूिक सूचना समेषटएको ब्रोचर बनाई जानकारर गराइ 
राख्नकुा साथै खाद्धयान्न वा अन्त्यबािी न्त्यून हनेु वशस्त समेत पषहचान गररने 
र त्यस वशस्तको संभाव्यताको समेत िेखाजोखा तयार गरी उत्पादनका 
संभाव्य क्षेत्र पषहल्याई समशुचत कायवक्रम संचािनमा ल्याइने। 

ञ) अलभमखुीकरण कायवक्रमबाट स्थानीय तहमा कृषि कायवक्रम संचािनका िालग 
िोत पररचािन वा आन्त्तररक वा बाह्य िगानी आकषिवत गराउने रणनीलत 
लिइने। 

ट)  सम्बशन्त्धत कायवपालिका तथा सरोकारवािा गैरसरकारी संस्था, लनजी क्षेत्रका 
पदालधकारीिाई कृषि कायवक्रम संचािनमा र स्थानीय िगानी बढाउने 
कायवमा संिग्न गराउन लनरन्त्तर सम्पकव , संचार र समन्त्वय गने गराउने 
ब्यवस्था गररने। 

ठ) स्थानीय गाउाँपालिकाका सम्बशन्त्धत अलधकृत वा िाखा, महािाखा प्रमखुिे 
कृषि कायवक्रम संचािन गदाव देखा परेका समस्या वा चनुौलतको समाधानमा 
आवस्यक सहयोग उपिब्ध गराइने 

ड) कृषि कायवक्रमिाई स्थानीय योजना चक्रमा आबद्ध गराउन योजना तजुवमाका 
प्रतेक चरणमा(बजेट पवुावनमुानप्रक्षेपण, मागवदिवन तयारी,वडास्तरमा गररने 
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कायव, स्थानीय योजना तजुवमा सलमलत, अनदुान आदद सम्बन्त्धी) नीलतगत तथा 
कायवगत समन्त्वय स्थाषपत गरी तोषकएको समयमा कायव गने गराउने ब्यवस्था 
लमिाइने 

ढ) संचालित कायवक्रमको  एकि वा संयकु्त अनगुमनको ब्यवस्था लमिाउन 
सूचक तयार र स्वीकृलत ददई अनगुमन कायव गने गराउने र प्राि अनगुमन 
प्रलतवेदनमा समीक्षा गने व्यवस्था लमिाइने।। 

ण) कायवक्रम संचािन गदाव उप सलमलत वा कायवदि गठन गनुव पने भए आन्त्तररक 
कायवषवधीमा समावेि गरी  मा स्वीकृलतका िालग पेि गररने।   

त) शजल्िा लभत्रका स्थानीय तहका  अन्त्य गाउाँपालिका वा नगरपालिका वा 
गाउाँपालिका/नगरपालिकामा कायवरत प्रदेि तथा संघीय सरकारसंगका 
कायावियका साथै गैरसरकारी संस्थाहरुसंगको समन्त्वयकारी भूलमका शजल्िा 
सभािे खेल्ने हुाँदा शजल्िा समन्त्वय सलमलत संग  लनकटतम सम्पकव मा रषह 
कायव गनव सम्बशन्त्धत गाउाँपालिकामाफव त समन्त्वयको ब्यवस्था लमिाउने । 

थ)  स्थानीय गाउाँपालिकाको कायवक्रमको अनगुमन र बाषिवक समीक्षा गदाव 
शजल्िा समन्त्वय सलमलत संग समबशन्त्धत कायवपालिका माफव त समन्त्वय गरी 
गनुवपने । 

२. प्रदेि सरकारसंगको समन्त्वय:  
क) प्रदेितहको कृषि षवियक मंत्रािय वा षवभाग संग लनकटतम सम्पकव  र 

समन्त्वय गदाव सम्बशन्त्धत  कायवपालिका वा  शजल्िा समन्त्वय सलमलत माफव त 
गने। 

ख) स्थानीय गाउाँपालिकामा संघीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट प्रलतपाददत नीलत, 
नमवस वा मापदण्ड िाग ु गनव प्राषवलधक सहयोगको आवस्यकता देशखएमा 
स्थानीय कृषि िाखामाफव त प्रादेशिक मंत्रािय वा लबभागमा संग समन्त्वय गरी 
सहयोग माग गने। 

ग) प्रदेि सरकारसंगको कायवक्रम र बजेटमा सहकायव तथा  साझेदारीकायम 
गरी कायव संचािन गनव आवस्यक समझदारी कायम गनुव पने भएमा त्यस्तो 
समझदारी वा सम्झौताको मसौदाको ढााँचा स्वीकृत गरी कृषि िाखािाई 
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कायावन्त्वयनको शजम्मेवारी ददने र त्यस्तो कायव संचािन गदाव देशखएका बाधा 
अडकाउ फुकाउन  लनयलमत समीक्षा गने गराउने। 

 

 

पररच्छेद ५ 

योजना र बजेट  तजुवमा प्रकृया(planning cycle) 

क) लबियगत क्षेत्रको आवस्यक तथयांक, सूचना संकिन, लबश्लेिण गनव 
सम्बशन्त्धत गाउाँपालिका र नगरपालिका संग समन्त्वय गरी कायव गने र 
समषष्ट कृषि क्षेत्रको  वस्तगुत लबवरण तयार गरी राखे्न। 

ख) कृषि क्षेत्रको मध्यकािीन वा दीघवकािीन रणनीलतगत षवकास योजना 
तजुवमा गरी सम्बशन्त्धत कायवपालिकाबाट स्वीकृत गराई राखे्न  र उक्त 
योजना लिएका नीलत रणनीलतिाई आवस्यकतानसुार सम्बशन्त्धत  
गाउाँपालिकाको आवलधक योजनामा समावेि गरी िाग ुगने गराउने। 

ग) उक्त स्वीकृत लबियगत क्षेत्र र आवलधक योजनािे लिएका िक्ष र 
उदे्दश्य प्रालिकािालग बाषिवक योजना तजुवमाको लसिलसिामा बजेट 
पूवावनमुान र मागवदिवन मा समावेि गने। 

घ) गाउाँपालिकाबाट बजेट पूवावनमुान र मागवदिवन प्राि भए पलछ सलमलतको 
बैठक बाट वडास्तर र  गाउाँपालिकास्तरीय बजेट पवूावनमुानिाई 
बााँडफााँट गनव कृषि षवियक सबै सरोकारवािाको वैठक आयोजन गने 
र िाखागत वा वडागत बााँडफााँट गने र योजना तजुवमा मा सहभालगता 
जनाउन कायवक्रम समेत स्वीकृत गने। 

 
१= योजना तजुवमा गदाव प्राथलमकता ददन ुपने षविय: 
क) लबिय क्षेत्रगत वा आवलधक योजना तजुवमा गदाव  कृषि क्षेत्रको सम्बशन्त्धत 

स्थान लबिेि को संभाव्यता हेरी कृषि व्यवसायीकरणका माध्यमबाट;  
ख) आलथवक षवकास तथा गररबी लनवारणमा प्रत्यक्ष योगदानपगु्ने ख) 

सषकने गनव प्राि प्रलतफि लछटो तथा उत्पादनमूिक । 

ग) स्थानीय जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने। 

घ) स्थानीय बालसन्त्दाहरू प्राथलमकता िाई संबोधन गरी जनसहभालगता जटु्ने। 
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ङ) मषहिा  ,वगव षपछलडएका तथा बािबालिका क्षेत्र र समदुायिाई प्रत्यक्ष िाभ 
पगु्ने। 

च) िैषिक समानता र सामाशजक समावेिीकरण अलभवृषद्ध हनेु। 

छ) वातावरणीय संरक्षण तथा सम्वद्धवन गनव सघाउ परु् याउन ुका साथै ददगो 
षवकास योजना िाई प्राथलमकता ददई तजुवमा गनव सघाउ परुयाउने। 

ज) बाषिवक योजना तयार गदाव लबिय क्षेत्रगत, आवलधक योजनाका िक्ष, उदे्दश्य, 
नीलत, रणनीलत र कायवक्रम प्राथलमकता समेत िाई  ध्यानमा राखी बाषिवक 
योजना, कायवक्रम बजेट तजुवमा गदाव ध्यान ददन ुपने।  

 

२.  योजना तजुवमा गदाव लनम्न प्रकृया अविम्बन गरी देहायको चरणमा लनम्नानसुार 
गररने छ : 
क) गाउाँपालिकास्तरीय बाषिवक योजना तजुवमा गदाव बजेट लनधावरण सलमलतबाट  

कृषि क्षेत्रको बजेट पवुावनमुानको सीमा र मागवदिवन तयारीमा   माग भएको 
आवस्यक प्राषवलधक सहयोग परुयाउने  

ख) सम्बशन्त्धतगाउाँपालिकाबाट आगामी बिवको िोतको अनमुान, बजेट सीमा 
तथा मागवदिवन प्राि भए पलछ कृषि क्षेत्र संग सम्बद्ध सब ैसरोकारवािाहरु 

(लबियगत महािाखा, िाखा, गैरसरकारी संस्था, लनजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, 
षविय षवज्ञ आदद) को बैठक वोिाइने छ,  

ग)  कृषि क्षेत्र/ उपक्षेत्रगत (पि ुस्वास्थ, मत्स्यपािन, फिफूि खेलत,  तरकारी 
आदद) को गाउाँपालिका  स्तररय र वडास्तरीय पवूावनमुानको प्राि 
बलगवकरणिाई िगानीका क्षेत्र तोकी  षविय उप-क्षेत्रगत तथा वडास्तरीय 
कृषि कायवक्रमको बजेट पूवावनमुान र मागवदिवन तयार गररनेछ,  

घ)  प्राि बजेट पवूावनमुान, मागवदिवन र अबिम्बन गररने नीलत रणनीलत र 
लबिय र भौगौलिक क्षेत्रगत िगानीको बााँडफााँट गरी समबशन्त्धत िाखा, 
सेवाकेन्त्र, वडा वा इकाईमा मागवदिवन सषहत बजेट पूवावनमुान पठाइने र 
सम्बशन्त्धत शजम्मेवार व्यशक्त समेत तोकी योजना तजुवमा प्रकृयाको थािनी 
समेत गररनेछ, 
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ङ) सम्बशन्त्धत गाउाँपालिका तथा षवियगत लनकाय(कृषि क्षेत्र)बाट वडामा प्राि 
बजेट पूवावनमुान र मागव दिवनका अधीनमा रही कायवक्रम र बजेट तजुवमा 
गनव वडास्तरमा रहेका सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी संस्था तथा लनजी 
क्षेत्रका सरोकारवािा सबैको बैठक आयोजना गरी प्राि बजेट पूवावनमुान र 
मागवदिवनको जानकारर गराइने र वडास्तरमा तथयाङ्क र सूचना तथा बस्तगुत 
लबबरणको आधारमा शस्थलत र संभाव्यताको षवश्लिेण  गरी   वडास्तररय 
िगानीको प्राथलमकता  लनधावरण गररने छ । 

च)  लबियगत लनकाय र गैरसरकारी संस्थाको कायवक्रम बीचमा पलन पररपूरकता 
कायम गरी एषककृत योजना तजुवमा गनव गराइने छ 

छ) सबै सरोकारवािािाई कररब एक मषहनाको समय ददई वशस्तस्तरमा तजुवमा 
को तालिका  समेत तय गररने छ 

ज) यसरी तय गररएको समयतालिका सबै वशस्त वा कृिक समूहिाई समेत 
जानकारी गराई वशस्त वा समूहस्तरमा योजना तजुवमाको थािनी लनददवष्ट 
समयमा गररने।  यसै बीचमा यदद प्रदेितहबाट थप कृषि लबियक बजेट 
पूवावनमुान वा  संिोलधत अनमुान गाउाँपालिकाबाट प्राि भएमा सो समेत 
समावेि गरी योजना तजुवमा प्रकृयामा समावेि गराइने, 

झ)  वशस्त/टोिस्तरमा देहायको प्रकृया अबिम्बन गरी योजना तजुवमा गररने: 
• वशस्तस्तरमा रहेका  कृिक समूह, सलमलत तथा संस्था संग अन्त्तरकृया 

गरी लतनका माग र प्राथलमकताहरुिाई सम्बोधन गनव र लतनिे गनव 
सक्ने  िागत सहभालगतािाई समेत संकिन गरी  लतनीहरुकै 
सहभालगतामा सकेसम्म तोषकएका मापदण्डका आधारमा प्राथलमकता 
लनधावरण गररने, 

• यसरर सबै वशस्त/टोिस्तरबाट माग र प्राथलमकता संकिन भए पिात 
सम्बशन्त्धत वडा सशचविे लबियगत र अन्त्य सरोकारवािा हरुसंग 
छिफि गरी लबिय क्षेत्रगत रुपमा कायवक्रम र बजेट छुट्याउने र 
बजेट पूवावनमुानको रकम संग मेिखाने गरर एषककृत गरी वडा अध्यक्ष 
समक्ष घटबढको षवबरण पेि गररने  
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•  यदद कुनै योजना वा कायवक्रम अत्यन्त्त जरुरर छ र बजेट पवूावनमुान 
लभत्र रहन नसकेमा गाउाँस्तरीय योजना मा समावेि गने गरी सचुी समेत 
प्रस्ततु गररने 

ञ) वडासलमलतिे सबै सरोकारवािा को बैठक बोिाई यसरी वशस्त/टोिस्तरबाट 
संकलित भएको सूचीमा लबियगत प्राथलमकता लनधावरण अनसुार रुज ुगरर 
वडा सलमलतबाट पाररत गने र  यसरी पाररत गदाव वडास्तरीय तथा  
गाउाँपालिकास्तरीय योजनामा बलगवकरण गरी लसफाररि सषहत सम्बशन्त्धत 
कायवपालिकामा पेि गररने 

ट) यदद कुनै योजना दईु वा दईु भन्त्दा वषढ वडामा  संचािन गररन ुपने रहेछ 
भने ती वडाबीचको समन्त्वय बैठक राखी अन्त्तरवडाशस्तय योजनाको 
प्राथलमकता समेत सम्बशन्त्धत कायवपालिकामा लसफाररि सषहत पेि गररने  

ठ) गाउाँकायवपालिकाका सशचविे वडावाट प्राि सब ै सचुीिाई र 
गाउाँपालिकास्तरीय लबियगत िाखा, महािाखा बाट समेत सूची संकिन 
गने र त्यस सचुीिाइ एषककृत गरी लबिय क्षेत्रगत  प्राथलमकताक्रम अनसुार 
एषककृत  सचुी तयार गनुवका साथ ै उक्त सचुीिाई वडास्तरीय र 
पालिकास्तरीयमा बलगवकरण गरी सम्बशन्त्धत बजेट तथा कायवक्रम तजुवमा 
सलमलतमा पेि गनव अध्यक्ष समक्ष प्रस्ततु गररने र उक्त सलमलतमा पठाइने 

ड) बजेट तथा कायवक्रम तजुवमा सलमलतिे यसरी प्राि योजना र कायवक्रमिाई 
सम्बशन्त्धत लबिय क्षेत्रगतगत सलमलत मा छिफिका िालग पठाउने  

ढ)  कृषि सम्बन्त्धी लबियगत सलमलतिे यसरी  वडा, षवियगत िाखा तथा कृषि 
सम्बशन्त्ध गैर सरकारी संस्था, लनजीक्षेत्र र सहकारी संस्थाबाट प्राि सचुीिाई 
एषककृत गरी आफुिाई प्राि बजेट पूवावनमुान र मागवदिवन अनसुार भए 
नभएको हेनुवका साथै प्रदेि र संघीय योजना तथा कायवक्रम संग पररपूरकता 
कायम समेत गराउने,  

ण) कृषि संग सम्बशन्त्धत  अन्त्य लबियगत लनकाय संग समेत पारस्पररकता हनेु 
गरी  कृषि सम्बशन्त्ध बाषिवक तथा बहबुषिवय कायवक्रम र बजेट प्राथलमकता 
क्रम लनधावरण गरी गाउाँ कायवपालिकास्तरीय बजेट तथा कायवक्रम तजुवमा 
सलमलतमा राय लसफाररि सषहत  पठाउने  
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त) सम्बशन्त्धत गाउाँपालिका वा नगरपालिकाका िालग बजेट वक्तव्यमा पाररन ु
पने कृषि सम्बन्त्धी नीलत समावेि गरी कृषिमा हनेु समषष्ट िगानी र 
उपिब्धीको प्रक्षपेण सषहतको नीलत तयार गरी सम्बशन्त्धत सभामा पेि गररने 
बजेट बक्तव्यको मसौदा समेत तयार गरी योजना तजुवमा सलमलतमा प्रस्ततु 
गने  

थ) योजना तजुवमा सलमलतिे  कृषि सलमलतबाट प्राि गरेको एषककृत कायवक्रम, 
बजेट र नीलत सम्बशन्त्धत गाउाँ पालिका वा नगर पालिकामा पठाउन अगाडी 
लनम्न कायव गने छ: 
• सम्बशन्त्धत क्षेत्रमा संचािन हनेु योजना र कायवक्रममा दोहोरोपन आउन 

न ददने गरी आपसी तादाम्यता र पररपूरकता कायम गने व्यवस्था 
लमिाउने । 

• बजेट तथा कायवक्रमको लबियक्षेत्रगत सम्बशन्त्धत सलमलतमा पनु: छिफि 
गराउन ु पने भए गराई अशन्त्तम प्रस्ताव तयार गरी सम्बशन्त्धत 
कायवपालिकामा पेि गनव आदेि ददने। 

• आवलधक योजना तयार भएको रहेछ भने उक्त आवलधक योजनाको 
दूरदृषष्ट, िक्ष, उदे्दश्य, नीलत र कायवक्रमका प्राथलमकता अनकूुि भए 
नभएको हेरी उक्त आबलधक योजना संग तािमेि हनेु गरी प्रस्ततु गने। 

• संघीय सरकारमा नेपाि सरकारिे  बजेट प्रस्ततु गने समय जेष्ट १५ 
गते तोषकएको हनुािे बजेट बक्तव्यको संघीय नीलत समेत स्थानीय 
तहमा असर पने भए सो षविय समेत स्थानीय तहको नीलत र कायवक्रम 
समाबेि गने।  

• त्यस्तै प्रदेि सरकारिे जेष्ट मसान्त्त लभत्र बजेट र कायवक्रम प्रस्ततु गने 
हुाँदा स्थानीय तहिाई असर पने भए सो षविय समेत स्थानीय तहको 
नीलत र कायवक्रम समाबेि गने। 

• आगामी आलथवक बिवको नीलत तथा कायवक्रमको अशन्त्तम प्रस्ताव तयार 
गने। 

• यदद वह ुबषिवय योजना रहेछ भने त्यसको िगानीको प्रक्षपेण र उपिशब्ध 
िक्ष समेत लनधावरण गरी प्रस्ततु गने। 
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• बजेट सीमा लभत्र रही बजेट तथा कायवक्रमको प्राथलमकीकरण गने र 
घाटा बजेट प्रस्ततु गनव बन्त्देज रहेको हुाँदा कुनै हाितमा पलन घाटा 
बजेट र कायवक्रमा लसफाररि गनव  सषकने छैन। 

• सम्बशन्त्धत गाउाँ सभा वा नगर सभामा प्राि बजेट तथा कायवक्रममा 
छिफि  गरी अिाढ २५ गते लभत्र कायवपलिका संग केषह थप बझु्न ु
पने भएमा सम्बशन्त्धत कायवपालिकामा लनदेिन सषहत प्रस्ताव सम्बशन्त्धत 
कायवपालिकामा षफताव पठाउन सषकने। 

• सम्बशन्त्धत कायवपालिकािे यसरी प्राि षफताव हनु आएको बजेट तथा 
कायवक्रममा केषह हेरफेर गनव उशचत देशखएमा वा नदेशखएमा पषु्टट्यााँई 
सषहत  पनु: सम्बशन्त्धत सभामा राय सषहत पेि गने। 

• सम्बशन्त्धत सभािे अिाढ मसान्त्त लभत्र बजेट र कायवक्रम पाररत गरर 
सक्न ुपने। 

• बजेट र कायवक्रम साववजलनषककरण: सभाबाट स्वीकृत भए पलछ लबलभन्न 
संचार माध्यमबाट सववसाधारणको जानकारीकािालग बजेट,  कायवक्रम 
र लिइएका नीलत सम्बशन्त्धत कायवपालिकािे प्रकाशित गनुव पने छ र 
आ-आफ्नो वेवसाइटमा समेत राख्न ुपने छ। 

 

योजना तजुवमाका चरण र प्रकृया: 
• पवुावनमुान सलमलतबाट बजेट पवुावनमुान प्रक्षपेण प्राि गने 

• योजना तजुवमा पवुव तयारी गोषष्टको आयोजना 
• बजेटपवुावनमुान र मागवदिवन  फाल्गनु मसान्त्त लभत्र सम्बशन्त्धत पालिकामा 

पेि 

• प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे चैत्र १५ गते लभत्र सम्बशन्त्धत लबियगत 
महािाखा , िाखा तथा वडा सलमलतिाई बजेटपवुावनमुान र मागवदिवन 
पठाउने 
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• यदद प्रदेितहबाट चैत्र मसान्त्तमा बजेट पूवावनमुान र मागवदिवन प्राि 
भएमा सो समेत समाबेि गरी संिोलधत अनमुान सम्बशन्त्धत लनकायमा 
पठाउने 

• कृषि सलमलतिे सबै सम्बद्ध सरोकारवािाको वैठक आयोजन गरी 
उपक्षेत्रगत /गाउाँपालिकास्तर र वडास्तरीय वााँडफाट गरी तत लनकायमा 
पठाउने 

• बडा सलमलतिे वशस्तस्तर/समूहस्तरमा कायवतालिका सषहत एषककृत रुपमा 
आवस्यकता पषहचान र प्राथलमकता लनधावरण गने 

• वशस्तस्तर वा समूहस्तरका प्राथलमकतािाई वडा सलमलतिे षवियगत रुपमा 
प्राथलमकता लनधावरण गरी सम्बशन्त्धत स्थानीय तहमा पठाउने 

• स्थानीय तह योजना तजुवमा सलमलतिे सम्बशन्त्धत षवियगत सलमलतमा 
छिफि गराई लबियगत प्राथलमकता लनधावरण गरी सम्बशन्त्धत 
कायवपालिकामा पेि गने 

• यसबीचमा संघीय र प्रादेशिक बजेट र कायवक्रम पेि हनेु हुाँदा त्यसका 
असरपने बुाँदा समेत समाबेि गरी  स्थानीय बजेट र कायवक्रममा 
समाबेि गरी तयार गने 

• कायवपालिकािे अिाढ १० गते लभत्र सम्बशन्त्धत सभामा पिे गने 

• सम्बशन्त्धत सभािे अिाढ मसान्त्त लभत्र केषह बझु्न ुपने भए कायवपालिकामा 
बशुझ बजेट र कायवक्रम पाररत गने 

 

३. योजना, कायवक्रम कायावन्त्वयन: 
१. कायवक्रम र बजेट को कायावन्त्वयन र शजम्मेवारी तालिका  तयार गने: 

कायवक्रम स्वीकृत भए पलछ सरोकारवािा सबै षवियगत लनकायिे आ-आफ्नो  
महािाखा, िाखागत र वडागत रुपमा  योजना, कायवक्रमिाई कृयाकिापमा 
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लबभक्त गरी लनशित कायवतालिकामा राखे्न र यसरर कायवतालिका तयार गदाव 
शजम्मेवारी तालिका समेत तयार गने . 

२. यसरी तयार गदाव कायवक्रम कायावन्त्वयन को तररका मध्ये लिइने लनम्न 
षवकल्प जस्तै उपभोक्ता सलमलत, ठेक्का पट्टा, गैरसरकारी संस्था, सहकारी वा 
सेवा करार, अमानत मध्ये उपयकु्त  षवकल्पको समेत साववजलनक खररद 
ऐनको पररलध लभत्र रही छनौट गरी  प्रस्ततु समेत गनुव पने ब्यवस्था लमिाइने 
छ  . 

३.  षवियगत सलमलतमा कायावन्त्वयन तालिका पेि गने . 
क)  यसरर महािाखा, िाखागत वा वडागत कायवक्रम र बजेट तयार भए 

पलछ कृषि षवियगत सलमलतमा सम्बद्ध सबै सरोकारवािा गैर सरकारी 
संस्था, सहकारी संस्था र लनशजक्षेत्रबाट समेत कायावन्त्वयन तालिका 
प्रस्ततु गराउने . 

ख) यसमा आपसी समन्त्वय र पररपूरकता कायम गनव अन्त्य सम्बशन्त्धत  
लबियगत क्षेत्रका सरोकारवािा सबैिाई पलन आमन्त्त्रण गनुव पने 
देशखएमा सो समेत गने . 

  ग) उक्त कायावन्त्वयन तालिकामा के, कलत, कहााँ, कसरी, कस्िे, कसबाट, 
कस्कािालग, िाग्ने िागत, उपिशब्ध पररमाण र शजम्मेवार व्यशक्त र 
लनकाय स्पष्ट देखाउन ुपने गरी तालिका प्रस्ततु गनव िगाउने . 

 

४. कृषि सलमलतिे पाररत गरे पलछ सम्बद्ध अन्त्य लबियक्षेत्रगत सलमलतिे 
अन्त्तरक्षेत्रगत पररपूरकता हेरी पाररत गने र सम्बशन्त्धत पालिकाको बजेट 
तथा कायवक्रम सलमलतमा पठाउने। बजेट तथा कायवक्रम सलमलतिे  मागवदिवन 
अनसुार भए नभएको हेरी सम्बशन्त्धतकायवपालिकामा पेि गने . 

५. सम्बशन्त्धत प्रमखु वा अध्यक्षिे प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिाई कायवक्रम र 
बजेटको अशख्तयारी िावण ७ गते लभत्र ददन ुपने। 

६. प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे  आफूिाई प्राि भएको लमलतिे  १५ददन लभत्र 
तयार भएको कायावन्त्वयन कायवतालिका र बजेट र कायवक्रमको अशख्तयारी 
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कायावन्त्वयन मागवदिवन सषहत सम्बशन्त्धत महािाखा, िाखा तथा वडा सलमलतमा   
पठाउने  

७. कायावन्त्वयन मागव दिवनमा भौलतक तथा षवत्तीय प्रगलत प्रलतवेदनको ढााँचा 
समेत राशख प्रलतवदेन पठाउने वा कायावन्त्वयनको तररका, समयमा कायव 
सम्पादनमा उत्कृष्टता हालसि गरेमा परुुस्कार र नगरेमा दण्डको 
व्यवस्थािाई कायव सम्पादनको अलभन्न अंगको रुपमा  राखे्न ब्यवस्था 
लमिाइने। 

८. सम्बशन्त्धत गाउाँपालिकाबाट अशख्तयारी र मागवदिवन प्राि भए पलछ  कृषि 
संग सम्बशन्त्धत कायावन्त्वयन गने  शजम्मेवार लनकायमा कायावन्त्वयन तालिका 
सषहत कायवक्रम र बजेट खचव गने शजम्मेवार लनकाय तोकी पठाउने र  यदद 
स्थानीय तहको प्राथलमकता प्राि योजना वा कायवक्रम भए सो समेत 
खुिाउने।।  

९. कृषि सलमलतिे वा िाखा प्रमखुिे आफ्ना लबियक्षेत्र अन्त्तगवतका प्राथलमकता 
प्राि योजनाको सूची समेत सम्बन्त्धीत शजम्मेवार लनकाय र व्यशक्तिाई 
उपिब्ध गराउन ुपने ।। 

१०.  सम्बशन्त्धत कायवपालिकाका प्रमखु, अध्यक्ष िे प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 
संग र प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे सम्बशन्त्धत महािाखा वा िाखा प्रमखु 
वा वडा सलमलत संग कायव सम्पादन सूचक सषहतको कायव सम्पादन करार 
गने।  

११. यदद कृषिक्षेत्रको लबियमा कायव सम्पादन करार भएको भए तत-तत शजम्मेवार 
ब्यशक्तसंग सशचव वा सम्बशन्त्धत महािाखा वा िाखा प्रमखु िे कायवसम्पादन 
करार समेत गनुव पने । 

१२. सम्बशन्त्धत कायवपालिकामा स्वतन्त्त्र  कायवसम्पादन मलु्ल्यांकन सलमलत समेत 
गठन गरी सम्बशन्त्धत महािाखा वा िाखाको कायव सम्पादन मलु्ल्यांकन ६-
६ मषहनामा गने ब्यवस्था लमिाउने। 

१३. अशख्तयारर प्राि प्रतेक लनकायिे मालसक रुपमा षवत्तीय र प्राथलमकता प्राि 
कायवक्रमको दइु-दइु मषहनामा र अन्त्य सब ैकायवक्रमको चौमालसक रुपमा 
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भौलतक प्रगलत प्रलतवेदन तोषकएको ढााँचामा  सम्बशन्त्धत कायवपालिकामा 
पठाउने 

१४.  यसरी पठाएको प्रलतवेदन सम्बशन्त्धत लबियगत सलमलतको सशचविाई समेत 
उपिब्ध गराउने। 

१५. प्राथलमकता प्राि योजनाको  २-२ मषहनामा प्रमखु वा अध्यक्ष िे 
कायवपालिकामा समीक्षा गरी वाधा अडकाउ भए फुकाउने  र समयमा प्रगलत 
हााँलसि गने रणनीलत समेत तय गने।  

१६.  चौमालसक समीक्षा: लबियगत सलमलत र लबिय क्षेत्रगत सलमलत(कृषि)मा समेत 
प्रगलत प्रलतवेदनमा कायवपालिकामा समीक्षा हनु ुभन्त्दा अगालड नै समीक्षा गरर 
लबिय क्षेत्रगत सलमलतका संयोजकिे एकमषु्ट प्रगलतको समीक्षात्मक प्रलतवेदन 
प्रस्ततु गने  र देखापरेका प्रमखु मदु्दा वा समस्या प्रस्ततु गरी समधानको 
उपाय समेतको रणनीलत वैठकबाट तय गने। 

१७. चौमालसक प्रगलत प्रलतवेदन  शजल्िा समन्त्वय सलमलत, प्रदेि वा संघीय 
सरकारको सम्बशन्त्धत मंत्राियमा एषककृत गरी मषहना भकु्तान भएको १५ 
ददन लभत्र प्रस्ततु गने। 

१८. बाषिवक प्रलतवेदन पठाउने: सम्बशन्त्धत कायवपालिकािे बाषिवक प्रलतवेदन 
तोषकएको ढााँचामा आलथवक बिव भकु्तान भएको एक मषहना लभत्र सम्बशन्त्धत 
शजल्िा समन्त्वय सलमलत, प्रदेि तथा संघीय मंत्राियमा पठाउन ुपने।  

१९. प्रगलतशस्थलतको आधारमा कमवचारीको कायवसम्पादन मलु्ल्यांकन गने प्रणािी 
स्थाषपत गने यसकािालग प्रतेक कमवचारीको कायव शजम्मेवारी षवबरण प्राि 
गरी तदनसुार कमवचारीको कायवसम्पादन मलु्ल्यांकन गने । 

अनगुमन मलु्याकंन, समीक्षा र प्रलतवेदन: 

क) योजना वा कायवक्रमको एकि वा संयकु्त अनगुमनको ब्यवस्थाकािालग 
अनगुमन कायवको कायवतालिका गाउाँपालिकाको अनगुमन सलमलतबाट 
स्वीकृत गराई राखे्न र बजेट समेत छुट्ट्याउने । 

ख) कृषि सलमलतिे आवस्यकतानसुार को टोिी गठन गरी लनयलमत अनगुमनको 
ब्यवस्था लमिाउने छ। 
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ग) अनगुमनका क्रममा नीलत, योजना, कायवक्रम तथा आयोजनाहरुमा लनम्न 
कुराको षवश्लेिण गररन ुपनेछ। 

• िोतसाधनको प्रालि र प्रयोग स्वीकृत बजेट र समयतालिका अनसुार 
भए नभएको? 

• अपेशक्षत प्रलतफि समयमै र िागत प्रभावकारी रुपमा हालसि भए 
नभएको? 

• कायावन्त्वयन क्षमता के कस्तो छ? 

• के कस्ता समस्या र बाधा व्यवधान देशखएका छन र लतनको 
समाधानका लनशम्त के कस्ता उपाय अविम्बन गनुव पछव< 

घ) सूचना प्रषवलधको उपयोगबाट अनगुमन सूचना प्रणािी बतवमानमा स्थाषपत 
गदाव उपयकु्त हनेु हनुािे अनगुमनका िालग उपयकु्त प्रणािी षवकास गररने। 

ङ)  गाउपालिकामा अनगुमन र सपुररवेक्षणकािलग उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा 
गदठत संस्थागत संयन्त्त्रको व्यवस्था  भएकोिे उक्त संयन्त्त्र संग सलमलतिे 
समन्त्वय गरी अनगुमनको ब्यवस्था गररने छ। 

च) स्थानीय कृषि षवकास सलमलतिे पलन आफु अन्त्तगवत संचालित 
कायवक्रमहरुको समयमै अनगमन गनव कृषि षवकास सलमलतको संयोजक वा 
अन्त्य सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बद्ध महत्वपूणव िाखाका प्रमखु वा लनजको 
प्रलतलनलध, गैरसरकारी संस्थाको प्रलतलनधी, कृिक समूहको प्रलतलनलध, 
सहकारी संस्थाको प्रलतलनलध रहेको अनगुमन उप सलमलत गठन गने र 
त्यस्को सशचव कृषि िाखा वा महािाखाका प्रमखुिे तोकेको अलधकृत 
कमवचारी हनेु ब्यवस।्था लमिाइने छ।  

छ) उक्त उपसलमलतिे आफ्नो कायवषवलध आफै बनाउने छ र संयकु्त वा एकि 
अनगुमनको ब्यवस्था समेत गने छयस उप सलमलतिे उपिशब्ध(output) र  
पररणाम(outcome) को मापन सूचक तयार गरी स्वीकृत गराई राखे्न छ 
। त्यस्तै कृषि सम्बद्ध अन्त्य सरोकारवािा गैर सरकारी संस्था, लनजी र 
सहकारी क्षेत्र एवं षवकास साझेदार का बीचमा पलन अनगुमन प्रणािीका 
सूचक लनधावरण गरी कृषि सलमलतको अनगुमन प्रणािीमा समाषहत गनव 
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सषकने सूचक लनधावरण गरी िाग ुगररने छ। अनावश्यक सूचनाहरु माग 
नगने र आवस्यक सूचना नछुटाउने नीलत समेत अविम्बन गररने छ।। 

ज) यसरी सूचक तयार गदाव स्थानीय गाउाँपालिकािाई कृषि क्षेत्रको के 
आधारभूत सचुना उपिब्ध गराइने हो आवलधक योजनामा लनददवष्ट गरेका 
षवियक्षेत्रगत  सूचक हरुसंग लमिान गनव समन्त्वय गरी तदनसुारको 
प्रलतवेदन पठाउने व्यवस्था गररने छ। 

झ)  शजल्िा समन्त्वय सलमलत र प्रादेशिक सरकारमा पठाइने सूचना बारेमा पलन 
पूवव जानकारी  तत-तत लनकायबाट माग गररने छ। 

अनगुमन प्रणािीिाई  लनयलमत र व्यवशस्थत बनाउन सबै कायवक्रम र भौगौलिक 
क्षेत्रमा पगु्न संभव न भए  नमूनाको रुपमा केही वडामा र समषष्ट 
व्यवस्थापनको अनगुमन मापनका सूचक तयार गरी तदनसुार अनगुमन 
गने व्यवस्था समेत लमिाउन  सषकनेछ।  

ञ) स्थानीय प्राथलमकता प्राि, बहबुषिवय वा पूशजगत िगानी अत्यलधक भएका 
योजना, कायवक्रमहरुका िालग छुटै्ट सूचक तयार गरी लनयलमत अनगुमन 
गने प्रणािी स्थाषपत गररने छ र देखा परेका समस्या समयमै समाधान गरी 
योजना कायवक्रम सचुारु गराउने व्यवस्था लमिाइने छ। 

ट) अनगुमन कायवकािालग िाग्ने अनमुालनत बजेट समेत यसउप सलमलतिे तय 
गरी सलमलतमा पेि गने छ। 

ठ)  सलमलतिे लबियगत िाखािाई पलन सपुररवेक्षण तथा अनगुमनका िालग 
बजेटको ब्यवस्था गरी अनगुमन गनव गराउन आवस्यक लनदेि ददने छ। 

ड)  यसरी अनगुमन गराई लबियगत कृषि सलमलत रगाउपालिकातहको सलमलतमा 
लनयलमत प्रलतवेदन लिने व्यवस्था गररने छ। 

४. अनगुमन, मलु्ल्याकंन मा शजल्ल्िा सभा र शजल्ल्िा समन्त्वय सलमलतको भलुमका: 
शजल्िा सभा वा शजल्िा समन्त्वय सलमलतिाइ लनम्नानसुारको भलुमका तोषकएको 
छ: 
क) शजल्िा लभत्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट संचालित षवकास लनमावण 

सम्बन्त्धी कायवक्रमको षववरण तयार गरी त्यस्ता कायवक्रमको प्रभावकाररता 
तथा व्यवस्थापनका लबलभन्न चरणमा अनगुमन गने,  
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ख) त्यस्ता कायवक्रमको प्रलतफिका सम्बन्त्धमा क्षेत्र वा समदुायगत, लबिय 
क्षेत्रगत र पयाववरणीय सन्त्तिुन कायम गनव आवस्यक सझुाव वा मागवदिवन 
ददने। 

ग)  यसरी ददएको सझुाव वा मागवदिवनिाई साववजलनक समेत गने । 

घ)  प्रतेक  गाउाँ कायवपालिकािे आ-आफ्ना  पाररत  नीलत, योजना, कायवक्रम 
तथा पररयोजना हरुको लबबरण का साथै चौमालसक प्रगलत प्रलतवदेन समेत 
लनयलमतरुपमा शजल्िा समन्त्वय सलमलतको कायावियमा पेि गनव ढााँचा 
लनधावरण गरी उक्त बमोशजमको लबबरण आवलधक रुपमा माग गने ।  

  
५.  मध्यावलध मलु्ल्याकंन :  

s_ स्थानीयगाउाँपालिकामा आवलधक योजना तयार गरी संचािनमा ल्याएको छ 
भने उक्त योजनाको समषष्ट उपिशब्ध र पररणाम को मापन हनेु गरी बाह्य 
लनकाय वा लबिेिज्ञबाट मध्यावलध मलु्िायांकन गने प्रणािी अबिम्बन गररने 

v_ बह ु बषिवय योजना वा प्राथलमकता प्राि योजना हरुको पलन मध्यावलध 
मलु्ल्यांकन गररने प्रणािी अबिम्बन गररने छ ।  

७= अशन्त्तम मलु्ल्याकंन: 
क)  योजनाका बृहतर िक्ष र उदे्दश्य हााँलसि भए नभएको , कहााँ, के कस्ता 

सबि र कमजोर पक्ष रहन गए लबश्लेिण गरी व्यवस्थापनिाई उपयकु्त 
नीलत, रणनीलत तय गनव मदत परुयाउन ब्यवस्थाकािालग अशन्त्तम मलु्ल्यांकन 
को ब्यवस्था गररने छ। 

ख)  स्थानीयगाउाँपालिकािे तयार गरेको आवलधक योजनाको  समषष्ट अशन्त्तम 
प्रभाव मलु्ल्यांकन  गने प्रावधान राशखने छ। 

ग)  मलु्ल्यांकन प्रणािीमा कृषिक्षेत्रको समेत प्रभाव मलु्ल्यांकन गनव गराउन 
ब्यवस्था लमिाइने छ। 

घ)  आशन्त्तम मलु्ल्यांकनका िलग तेस्रो पक्षका षवज्ञ बाट गनुव गराउने ब्यवस्था 
गररने । 
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८.  समीक्षा:  
क) स्थानीयगाउाँपालिकामा  प्रतेक चौमालसक र बाषिवक रुपमा आफ्ना संचालित 

सबै योजना, कायवक्रम, आयोजना वा कृयाकिापहरुको प्रगलत समीक्षा 
सम्बशन्त्धत कायवपालिकािे गने प्रणािी  स्थाषपत गररने छ। 

ख)  यस्तो समीक्षा वैठक चौमालसक भकु्तान भएको दोस्त्रो वा तेस्रो हिा लभत्र 
गरर सक्ने गरी तालिका लनधावरण गररने छ। 

ग)  यस समीक्षा बैठकमा सरोकारबािा सबै सरकारी, गैरसरकारी, लनजी, 
सहकारी, षवकास साझेदारहरु तथा आमसंचार को उपशस्थलत अलनवायव 
गराइने छ । समीक्षा मा आाँकडा प्रस्तलुत गनुव भन्त्दा पलन  देखा परेका 
मदु्दा, समस्याहरुबारे छिफि गररने र समस्या समाधानका सहज उपाय 
खोशजने छ र कुन तहबाट उक्त समस्या समाधान हनेु हो सोको समेत 
शजम्मेवारी तोषकने छ 

घ) कृषि सलमलतिे स्थानीय तहमा समीक्षा गररन ुभन्त्दा पषहिे सलमलतको बैठक 
बोिाइ षवस्ततृ लबियक्षेत्रको समीक्षा गने र देखा परेका समस्याको लबश्लेिण 
गरी कुन तहबाट समाधान गररन ु पने सो समेत षकटान गरी प्रलतवेदन 
स्थानीय तहको समीक्षा बैठकमा पेि गने । 

ङ) कृषि लबियक पूशजगत खचवमा कमी हनुमुा  देखापरेका  समस्याको समेत 
समयमै लनदान गररने गरी समाधान खोशजने छ । 

च)  स्थानीय, प्रादेशिक वा राषिय प्राथलमकता प्राि योजनाको २-२ मषहनामा 
समीक्षा गररने प्रणािी अबिम्बन गररने छ । 

छ) षवकास साझेदारहरुको सहयोगमा संचालित योजना को समीक्षा समेत गररने 
छ।  

ज) समीक्षा बैठकमा प्राि गनुासाहरुिाई  समेत सम्बोधन गररने छ । 
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९.  शजल्िा सभामा  बाषिवक समीक्षा: 
शजल्िा सभािे पलन कशम्तमा पलन बिवको  एक पटक  बाषिवक समीक्षाको 
आयोजन गने हनुािे त्यसकािालग पलन शजल्िा समन्त्वय  सलमलतिे  तोकेको 
लनददवष्ट ढााँचामा सम्बशन्त्धत गाउाँपालिकािे  प्रगलत प्रलतवदेन  लनयलमत रुपमा 
उपिब्ध गराउने ब्यवस्था लमिाइने छ । 
१०. प्रलतवेदन: 

क) गाउाँपालिकािे पाररत गरेको आलथवक कायवषवधी अनसुारको ढााँचामा  
आलथवक प्रलतबदेन हरु मालसक रुपमा अशख्तयार प्राि महािाखा वा 
साखा प्रमखुिे तोषकएको कायाविय वा लनकायमा पठाउने छ   

ख) भौलतक प्रगलत प्रलतवेदन साधारणतया चौमालसक भकु्तान भएको ७ ददन 
लभत्र अशख्तयार प्राि  महािाखा वा िाखा प्रमखुिे 
सम्बशन्त्धतगाउाँपालिकामा पठाउने ब्यवस्था लमिाइने छ 

ग) यसकािालग कृषिसंग सम्बद्ध सब ैसरोकारवािा बाट समय मै प्रलतवेदन 
संकिन गरी लनशित फरम्याटमा राशख एषककृत गरी सम्बशन्त्धत 
गाउाँपालिकाको कायावियमा पठाउन ुपने भएकोिे कृषि संग सम्बद्ध 
लनकाय हरुिे पलन आ-आफ्नो लनकायको भौलतक प्रलतवेदन सलमलतका 
सशचव वा िाखा, महािाखा प्रमखु समक्ष पठाउने र स्थानीय 
गाउाँपालिकामा समीक्षा बैठक हनु ु भन्त्दा अगावै सलमलतमा छिफि 
गराई समीक्षा बैठकमा प्रस्ततु गररने बुाँदा समेत तयार गरी सलमलतका 
संयोजक वा लनजिे तोकेका पदालधकारीिे स्थानीय समीक्षा बैठकमा 
प्रस्ततु गने ब्यवस्था लमिाइने छ ।  

घ) चौमालसक प्रलतवेदनमा भौलतक प्रगलतका साथै  आय व्ययको समग्र 
शस्थलत प्रस्ततु गररने व्यवस्था गररने छ । 
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पररच्छेद ६. 
रकम प्रवाह प्रकृया र कोि व्यवस्थापन(बजेट लनकासा, आम्दानीका प्रमखु िोत, 

कोि व्यवस्थापन र संचािन) 
१. स्थानीय संशचत कोि सम्बन्त्धी ब्यवस्था: 

क) संषवधानको धारा २२९ बमोशजम गाउाँपालिकामा  मूि कोिको रुपमा 
एउटा स्थानीय संशचत कोि रहने  छ ।   

ख) स्थानीय संशचत कोिमा प्राि हनेु सब ैरकम तोषकएको बैंकमा खाता 
खोिी राख्न ुपने छ । उक्त कोिमा देहाय बमोशजमको रकम जम्मा 
हनेु छ: 
• आफुिे उठाएको राजस्व तथा आयबाट प्राि रकम 

• राजस्व बााँडफााँटबाट प्राि रकम 

• नेपाि सरकारबाट प्राि अनदुान(षवत्तीयसमालनकरण, िितव, 
सम्पूरक, षविेि) वा अन्त्य रकम 

• प्रदेि सरकारबाट प्राि अनदुान वा अन्त्य रकम 

• कुनै व्यशक्त संघ संस्थाबाट कानून बमोशजम प्राि रकम 

• गाउाँपालिकािे लिएको ऋण रकम 

• राषिय प्राथलमकताका आधारमा गाउाँपालिकाका िलग नेपाि 
सरकारिे षवदेिी सरकार, लनकाय, संघ, संस्था वा व्यशक्तबाट 
लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपिब्ध गराएको रकम 

• अन्त्य स्थानीय नगरपालिका वा गाउाँपालिकाबाट प्राि रकम 

• अन्त्य कुनै िोतबाट प्राि रकम 
ग) स्थानीय कोिको संचािन गाउाँपालिकाको प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 

र िेखा प्रमखुको संयकु्त दस्तखत बाट हनेुछ । 
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घ) यस कोिमा जम्माभएको रकम खचव गने सम्बन्त्धी व्यवस्था स्थानीय 
कानून बमोशजम हनेु छ । 

ङ) देहाय बमोशजमका रकम मात्र स्थानीय कोिबाट खचव गनव सषकनेछ; 
• सम्बशन्त्धत सभािे संशचतकोिबाट बेहोररने गरी स्वीकृत गरेको बाषिवक 

बजेट बमोशजमको रकम 

• बाषिवक बजेट षवचारालधन रहेको अवस्थामा दैलनक कायव संचािनका 
िालग बाषिवक बजेटको एक लतहाइ पेश्की रकम 

• अदाितको फैसिा बमोशजम लतनुव वा बझुाउन ुपने रकम 

• आकशस्मक कोिमा जम्मा गने भनी सभािे तोकेको रकम 

• गाउाँपालिकािे लतनुव पने सााँवा वा व्याज रकम 

च) उक्त कोिबाट खचव गदाव कायवसंचािन कोिमा रकम स्थानानान्त्तरण 
गरेर मात्र खचव गनव सषकने छ र कायव संचािनस्तरमा आ.ब.को 
अन्त्त्यमा खचव नभइ बााँषक रहेको रकम समेत उक्त संशचत कोिमा 
षफताव जम्मा गरी षहसाब लमिान गनुव पने छ। 

२.  खचव गने अशख्तयारी र कायवषवधी: 
क= सम्बशन्त्धत सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात ददन लभत्र गाउाँपालिकाको 

अध्यक्षिे सम्बशन्त्धत प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिाई बजेट खचव गने 
अशख्तयारी प्रदान गररने छ। 

ख= प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे अशख्तयारी प्राि भएको १५ ददन लभत्र 
सम्बशन्त्धत महािाखा वा िाखा प्रमखु र वडा सशचविाई कायवक्रम र बजेट 
सषहत प्रचलित कानून बमोशजम खचव गने गरी अशख्तयारी ददइनेछ। 

ग=  कृषि िाखा, महािाखािे आफुिाई प्राि अशख्तयारी  र कायावन्त्वयन मागव 
दिवन सम्बशन्त्धत कृषि सलमलतमा पेि गने र कायव शजम्मेवारी तालिका 
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बमोशजम शजम्मेवार पदालधकारीिाई कायवक्रमको बााँडफााँट गरी खचव गनव 
गराउने लनरवदेिन ददइनेछ । 

घ) कृषि कायवक्रममा वस्तगुत सहायता तथा अनदुान समेत षवतरण गनुव पने 
हनुािे कहााँ, कस्िे , कषहिे र कसरी षवतरण गररने हो सोको बााँडफााँट 
सलमलतबाट गरी शजम्मेवारी षकटान गररने छ ।  

ङ) अनदुान र सहलुियत  षवतरण सम्बशन्त्ध छुटै्ट कायवषवलध सम्बशन्त्धत 
कायवपालिकाबाट पाररत गराई राख्न ुपने छ । 

च) प्राि वस्तगुत सहायता षवतरण भन्त्दा अगालड गणुस्तर यकीन गरी लनशित 
भए पलछमाथ्र षवतरणको ब्यवस्था लमिाइने छ । 

छ)  वस्तगुत सहायता अन्त्तगवतको पैकेटहरु स्थानीय तहमै खररद गनुव पने हो 
भने साववजलनक खररद लनयमाविी बमोशजन खररद योजनामा समाबेि गरी  
समयमै खररदको ब्यवस्था लमिाइने छ। 

ज) स्थानीय षकसानबाट खररद गनुव पने हो भने गणुस्तरको यषकन गरी मात्र 
खररद गररने छ।  

झ) लबियगत िाखा, महािाखािे अशख्तयारी प्राि भएको रकमको अशख्तयारी 
प्राि अलधकृतिे  बाषिवक बजेट र चौमालसक लबभाजनको पररलध लभत्र रही 
खचव गने, िेखा राखे्न वा राख्न िगाउने, िेखापरीक्षण गने गराउने, बरेुज ु
फर्छ्यौट गने छ । षय सबैकायवको शजम्मेवारी र उत्तरदाषयत्व सम्बशन्त्धत 
अशख्तयार प्राि अलधकारीको हनेु छ। 

ञ) खचव खाता सम्बशन्त्धत िाखा वा महािाखा मा रहने हो वा एषककृत कोि 
संचािन (single treasury account)प्रणािी अन्त्तगवत संचािन हनेु हो 
महािेखा लनयन्त्त्रक कायावियको लनदेिन बमोशजम हुने छ। 
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ट) अशख्तयार प्राि अलधकृतिे खचवको फााँटवारी र प्रलतवेदन सम्बशन्त्धत 
गाउाँपालिका वा नगरपालिकामा मालसक रुपमा तोषकएको लनददवष्ट ढााँचामा 
पठाउन ुपने छ। 

ठ) चौमालसक रुपमा स्थानीय कायवषवलध ऐन बमोशजम बजेट लनकासा माग गनुव 
पने छ। 

ड)  सम्बशन्त्धत कायवपालिकािे बाषिवक बजेटको २५% रकम पुाँजीगत खचवमा 
रकमान्त्तर गनव सक्ने छ र पुाँजीगत खचवबाट चािू खचवमा रकमान्त्तर गनव 
पाइने छैन। 

ढ) अन्त्य कायव गाउाँपालिकािे पाररत गरेको कायवषवधी र  तोके बमोशजम गनुव 
पने छ। 

ण)  कृषि कायवक्रममा वैदेशिक सहायता अन्त्तगवत को रकम भए सम्झौता 
बमोशजमको ितवका अलधनमा रही खचव गनुव पने छ र आलथवक प्रलतवदेन 
तोषकएको ढााँचामा सम्बशन्त्धत षवकास साझेदारिाई समेत उपिब्ध गराउन ु
पने छ। 

त) यदद बैदेशिक सहयोगको प्राषवलधक सहायता अन्त्तगवत रकम संघीय 
सरकारको स्वीकृलतमा  स्थानीय तह संग सम्झौता गरी कायव संचािन 
गररएको छ र रकम स्थानीय कोिबाट प्राि भएको छ भने द्वी पक्षीय 
सम्झौता बमोशजमका ितव पािना गनुव पने छ र लनजिे मागेको फम्यावटमा 
षहसाब बझुाउन ुपने छ। 

थ) षय सबै कायवको िेखापरीक्षणको शजम्मेवारी सम्बशन्त्धत अशख्तयारी प्राि 
िाखा, महािाखा प्रमखुको हनेु छ र बाषिवक रुपमा िेखापरीक्षण प्रलतवेदन 
सम्बशन्त्धत षवकास साझेदारिाई समेत उपिब्ध गराउन ुपने छ। 

द) िेखा सम्बशन्त्ध सम्पूणव प्रलतबेदन वाषिवकरुपमा सम्बशन्त्धत सभाको िेखा 
सलमलतमा प्रस्ततु गनव सम्बशन्त्धत कायवपालिकामा प्रस्ततु गनुव पने छ ।  
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३.  षवतीय जोशखम न्त्यूलनकरण: 
क) षवत्तीय जोशखम भनेको; तोषकएको बजेट तोषकएको क्षेत्रमा खचव नगनुव, 

खचवबाट बाशछछत नलतजा प्राि नहनु ुअथवा बजेटको महत्व वा  साथवकता 
(Value for money)िाई वेवास्ता गनुव  हो । 

ख) षवत्तीय जोशखम उत्पन्न  लनम्न कारणिे हनु सक्छ: 
१. प्रकृयागत जोशखम(process risk): कषहिेकाषह खचव गदाव होलसयारी 

अबिम्बन गदाव गदै पलन अलनयलमतता हनु झान्त्छ भने, कषहिे साववजलनक 
खररद ऐनको प्रकृया परुा नगरी खचव गररने गररन्त्छ र अलनयलमतता हनु 
जान्त्छ। कषहिे प्रकृया परुा गरेर खचव गरे  पलन नागररकको शस्वकायवता 
न हनु सक्द छ । यसकारण प्रकृया परुयाई खचव गनुवका साथै नागररकको 
स्वीकायवता पलन हनेु गरी खचव गदाव ददगो हनु सक्छ । 

२. भ्रष्टाचार जन्त्य जोशखम (corruption risk): गित मनसायिे गररने खचव 
भ्रष्टाचार जोशखम अन्त्तगवत पदवछ र यस्तो जोशखममा प्रकृया समेत पूरा 
गरेको पाइन्त्छ तर यस्तो प्रकारको खचवमा खचव गने अशख्तयारी प्राि व्यशक्त 
वा पदालधकारीिे आफ्नो व्यशक्तगत फायदाका िालग प्राथलमकतामा नपरेको 
शििवकमा खचव गनव स्वीकृलत ददन ुपलन भ्रष्टाचार जन्त्य जोशखम हो । यस 
वलगवकरणमा बिव भरर खचव नगने तर आ.ब.को अन्त्त्यमा जथाभावी खचव 
गरी गणुस्तरमा पटकै्क ध्यान न परुयाउन ुपलन पनव आउाँछ । 

३. नलतजामा जोशखम(Result risk): सकारात्मक नलतजा प्रालिका िालग रकम 
खचव गररने गररन्त्छ ।तर खचव गरे अनसुार नलतजा प्राि हनु नसके नलतजा 
जन्त्य जोशखम हो । कषहिे काषह लछटो नलतजा लनकाल्न खोज्दा नलतजा त 
लनशस्कने तर  प्रकृया लमशचने र कषहिे प्रकृया परुयाइ काम गदाव समय 
अभाविे नलतजा न लनस्कने जोशखम हनु सक्छ ।  
षवत्तीय जोशखम बढनमुा लनम्न केषह कारणहरु देशखएका छन: 
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• कमजोर लनगरानी र लनयन्त्त्रण पद्धलत(weak oversight and control 

system) 

• अपयावि संस्थागत क्षमता( inadequate organizational capacity) 

• भ्रष्टाचार जन्त्य गलतषवलधमा बृषद्ध(increasing trend of corruption) 

• सहभालगतात्मक योजना तजुवमा पद्धलतिाई सषहरुपमा अबिम्बन गनव 
नसषकन(ुnon- compliance of participatory planning system) 

• बजेट लनकासा गराउनमा षढिाई(delay in budget release) 

• कमजोर कायवसम्पादन,गणुस्तर लनयन्त्त्रण र राजस्व ब्यवस्थापन(weak 

performance, quality control and revenue management) 
कृषि सलमलतिे उक्तानसुारको जोशखम न्त्यूलनकरणमा लबिेि ध्यान ददइने  छ 
रशजम्मेवार अलधकृतहरुिाई समयमै सजग भई कायव गने गराउने वातावरण 
िृजना गररने छ। 

 

पररच्छेद ७. 
!= पारदशिवता, जबावदेषहता तथा उत्तरदाषयत्व, प्रचार, प्रसार, सूचनाको हक र 

सिुासनका औजार हरुको प्रयोग, गनुासो व्यवस्थापन आदद 

१. गाउाँपालिकामा  गररने कृयाकिाप, प्रदान गररने सेवा सषुवधािाई पारदशिव, 
उत्तरदायी, जबाबदेषह र प्रभावकारी रुपमा  नागररक प्रलत सम्बेदनशिि भइ 
संचािन गररने छ । 

२.  यसरी संचािन गदाव नागररकको व्यापक सहभालगतामा संचािन गनव 
गराइने छ।  

३.  गाउाँपालिकामा कायवक्रम संचािन गदाव सिुासनका मूिभतु मान्त्यता जस्तै 
कानूनको िासन, आलथवक अनिुासन, मानव अलधकारको पूणव प्रत्याभलुत, 
षवकेन्त्रीकरण तथा भ्रष्टाचारमकु्त  प्रिासन जस्ता असि िासनका आधारभूत 
मान्त्यतािाई आत्मसात गदै कायव गने संस्कृलत अबिम्बन गररने छ ।  
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४. स्थानीय गाउाँपालिकामा  सिुासन कायम गनव गराउन सलमलतिे षविेि 
पहि गने छ र स्थानीय सरकारबाट कृषि कायवक्रममा सिुासनको प्रत्याभलुत 
ददिाउन  असि िासनका  लनम्न मूल्य मान्त्यताको अबिम्बन गररने छ: 

क) स्थानीय कृषिकायवक्रममा सम्बद्ध सब ै कमवचारी र संघ, संस्था स्थानीय 
गाउाँपालिका प्रलत उत्तरदायी भइ कायव गने छन र तोषकएको शजम्मेवारी 
तोषकएको समयमा सम्पादन गरी जबाबदेही प्रिासन संचािन गररने छ  

ख) गाउाँपालिकामा र कृषि सलमलत बीच कायव शजम्मेवारीको स्पष्ट बााँडफााँट 
कायव षवभाजन लनयमाविीमा व्यवस्थागरी गररनकुा साथै कृषिसम्बशन्त्ध 
कायवकािालग शजम्मेवार संस्थाकोरुपमा यस सलमलतको षवकास गररने छ र 
सलमलतिे पलन सम्बद्ध कायावियिाई कायवशजम्मेवारी षकटान गरी शजम्मेवार 
बनाउने छ 

ग)  महा िाखा, िाखा, उपिाखा र इकाई कायावियिे आफ्ना मातहतका 
कमवचारीको कायव षवबरण(job description)तयार गरी तदनसुार शजम्मेवारी 
षकटान गररने छ । 

घ) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत र कृषि समबद्ध सबै िाखा, महािाखा 
प्रमखु बीचमा कायवसम्पादन करार गररने छ र उक्त करारको 
संस्थागतरुपमा लनयलमत समीक्षा गने गराउने ब्यवस्था लमिाइने छ। 

ङ) कृषि सम्बद्ध सब ैमहािाखा, िाखा वा  कायाविय िे आफ्नो िाखा 
वा महािाखाबाट उपिब्ध गराइने सेवा, सषुवधा िाई लनददवष्ट ढााँचामा 
नागररक बडापत्रमा प्रकाशित गरर राखे्न ब्यवस्था गररने छ। 

च) षवकास लनमावणका कायवमा नागररकको सहभालगता बृषद्ध गराउन 
सहभालगतातत्मक योजना प्रकृया अलनवायव अविम्बन गररने छ र कायव 
संचािन गदाव नागररकको संिग्नता र स्वालमत्व प्राि हनेु गरी गररने 
छ। यसरी कायव गदाव षविेि गरेर अल्पसंख्यक, लसमान्त्तकृत वा साना 
षकसान र मषहिा प्रलत षविेि सम्बदेनिीि रहने गरी कायव ब्यवस्था 
लमिाइने छ। 
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छ) लनशित रकम भन्त्दा मालथको षवकास लनमावणकायवमा सब ैषववरण देशखने 
गरी योजना स्थि र साबवजलनक स्थानमा सूचना पाटीको  (होलडिंग 
बोडवको) व्यवस्था गररने छ । 

ज) नागररकको गनुासो सनेु्न र संबोधन गने संस्थागत संयन्त्त्र स्थाषपत गरी 
कृयाशिि गराइने छ, र हैिोसरकार र हटिाइन जस्ता व्यवस्था 
सम्बशन्त्धत कायवपालिकािे गनव पहि गररने छ। 

झ) सिुासनका औजार जस्तै साववजलनक/ सामाशजक परीक्षण, नागररक 
सनुवाई, नागररक पषृ्ठपोिण प्रलतवेदन सम्बशन्त्धत  कायवषवलधमा 
तोषकएको समयमा गने गराउने व्यवस्था लमिाइने छ। 

ञ)  नागररक वा सववसाधारणकािालगआफ्नो आय-व्ययको षववरण 
साववजलनक गने गराउने र कायावियको वेव-साइटमा समेत लनयलमत 
रुपमा राखे्नव्यवस्था लमिाइने छ। 

ट) आन्त्तररक र अशन्त्तम िेखापरीक्षण  गराउने र बेरुजिुाई समयमा 
लनयलमत, असूिउपर  गरी फर्छ्यौट गने गराउने ब्यवस्था गररने छ। 

ठ) साववजलनक खरीद ऐन लनयमाविी बमोशजम खररद कायव गने गराइने 
छ। 

ड) आचार संषहता अलनवायवरुपमा पररपािना गने गराइने छ। 

ढ) सूचनाको हक सम्बशन्त्ध ऐनको पािना गररने  र बलगवकृत बाहेकका 
सबै सूचना नागररकको पहुाँचमा परुयाइने छ 

ण) बाषिवक कायवक्रम र बजेट र चौमालसक  तथा बाषिवक प्रगलत प्रलतवेदन 
आमसंचार माफव त साववजलनक गने गराउने र कायावियको सूचना पाटी 
र वेब-साइटमा राशखने छ। 

त)  लनणवय गदाव कानूनसम्मत प्रकृया परुयाईमात्र अशख्तयारवािािे 
लनणवय लिने छ र लनणवयको बैधताका साथै साववजलनक नागररकको 
ग्राह्यता समेत प्राि गररने गरी कायव गररने छ । 

थ) षवकास लनमावणका कायवक्रम र योजना तथा सेवा प्रवाहिाई क्रमि: 
स्वीकृत कायवतालिका र नागररक बडापत्रमा तोषकएको समयमा सम्पन्न 
गने गराइने छ। 
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  मूल्य रू.20।- 
 

द) भ्रष्टाचारमा िनु्त्य सहनशििता अपनाइने छ र कुनै पलन भ्रष्टाचार हनु 
नददने वातावरण िृजना गने गराइने छ। 

ध) सबै पदालधकारीिे सम्पलत षवबरण समयमानै तोषकएको कायावियमा 
पेि गने पद्धलत अबिम्बन गररने छ 

न) अनदुान वा षवउषवजन वा सरकारी िोत षवतरणको कायवषवलध स्वीकृत 
गराई मात्र लबतरणको ब्यवस्था गनुासो नआउने गरी गने गराइने छ  

ऩ) र सम्भव भए सम्म षवपन्न बगव र सीमान्त्त षकसानिाई उपिब्ध हनेु 
गरी कायवषवधीमा ब्यवस्था गररने छ। 

प) षवत्तीय जोशखम न्त्यूलनकरणका सबै उपाय अबिम्बन गररने छ। 

 

@= खारेजी र वचाउ: 
१. स्थानीय तहमा संचालित कृषि कायवक्रम यसै व्यवस्था बमोशजम संचािन 

भएको मालनने छ . 

@= षवगतमा जारी गररएको स्थानीय कृषि षवकास कायवक्रम संचािन ऐन खारेज 
गररएको छ र त्यस बमोशजम भए गरेका काम, कावावषह यस खााँडादेवी 
गाउाँपालिकाको कृषि षवकास कायवक्रम संचािन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 
बमोशजम भए गरेको मालनने छ । 
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