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सिद्ध कुमाख गाउँपासिकाको कृषि षिकाि कार्यक्रम िंचािन तथा 
व्र्िस्थापन कार्यषिधी २०७६ 
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सिद्ध कुमाख गाउँपासिकाको कृषि षिकाि कार्यक्रम िंचािन तथा व्र्िस्थापन कार्यषिधी, २०७६ 

कार्ायपासिकाबाट स्िीकृत समसतिः २०७६।०५।०८ 

प्रस्तािना  

सिद्ध कुमाख गाउँपासिकािे कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्ि िषृद्ध, ब्र्ििार्ीकरर् र कृषि उद्धमशीिताको 
षिकािगरी स्थानीर् स्तरमा नै रोजगारीका अबिरहरुको िजृना गदै कृिकहरुको आर्स्तर िषृद्ध गनय, आफ्नो 
कार्यक्षेत्र सित्र प्राथसमकताका आधारमा कृिकहरुको माग र आिस्र्कता अनिुारका उपर्कु्त कृषि प्रसबसध 
तथा िेिा िबयशिुिरुपमा उपिब्ध गराउन, कृषि सबकाि कार्यक्रमको तजुयमा र िोको प्रिािकारी िंचािन 
तथा व्र्िस्थापन गनय आिश्र्क िएकोिे l;4 s'dfv ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -lgoldlt_ ug]{ 

P]g, @)&% sf] clwsf/ k|of]u u/L ufpF sfo{kflnsfaf6 “कृषि सबकाि कार्यक्रम िंचािन तथा व्र्िस्थापन 
कार्यषिधी २०७६” तर्ार गरर जारर गररएको छ । 

 

 

पररच्छेद १ नाम, पररिािा र उद्दशे्र् 

 

१. नाम र प्रारम्ि 

क. र्ि कार्यषिधीको नाम “सिद्ध कुमाख गाउँपासिकाको कृषि षिकाि कार्यक्रम िंचािन तथा व्र्िस्थापन 
कार्यषिधी, २०७६” रहेको छ । 

ख. र्ो कार्यषिधी सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपासिकािे पाररत गरेको समसतदेखख िाग ुहनुेछ । 

२. पररिािा 
सबिर् िा प्रिंगिे अको अथय निागेमा र्ि कार्यषिधीमा, 
क) “अध्र्क्ष” िन्नािे गाउँपासिकाको अध्र्क्ष िम्झन ुपछय ।  

ख) “उपाध्र्क्ष”  िन्नािे गाउँपासिकाको उपाध्र्क्ष िम्झन ुपछय । 

ग) “ऐन” िन्नािे स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ िाई बझुाउँछ । 

घ) “प्रमखु प्रशािकीर् असधकृत” िन्नािे गाउँपासिकाको प्रशािकीर् प्रमूखकको रुपमा काम गनय खजम्मेिारी 
तोषकएको प्रशािकीर् असधकृतिाई िम्झन ुपछय । 

ङ) “कानून” िन्नािे िंघीर् कानून, प्रदेश कानून र स्थानीर् कानून िम्झन ुपछय । 

च) “कार्यपासिका” िन्नािे गाउँ कार्यपासिका िम्झन ुपछय । 

छ) “कार्य षिसध” िन्नािे गाउँपासिकाको कृषि षिकाि कार्यक्रम िंचािन तथा व्र्िस्थापन कार्यषिधी, २०७६ 
िाई िम्झन ुपदयछ । 

ज) “कृषि” िन्नािे जीिन धान्न र षिकाि÷बषृद्धका िासग आिश्र्क खाना, रेशा, जैषिक उजाय, जसििटुी र अन्र् 
बस्त ुउत्पादन गनय प्रर्ोग गररने षिरुिा, पशपुन्छी (माछा िमेत) र ढुिी (च्र्ाउजात) को खेती िा पािन 
र प्रजनन िम्बखन्ध कार्य िन्न ेबझुाउँछ ।  

झ)  “कृिक” िन्नािे कृषि िा कृषि क्षेत्रमा िंग्िग्न व्र्खक्त,  खाना िा कच्चा पदाथय उत्पादनको िासग खजषित 
(िािी िा पशपंुक्षी, मत्स्र् आदद) िस्तकुो उत्पादनमा िंिग्न व्र्खक्त िन्ने बझुाउँदछ । 
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ञ) “गाउँपासिका” िन्नािे िंषिधान बमोखजम स्थापना िएका गाउँपासिका िम्झन ु पछय । र्ििे गाउँ 
कार्यपासिकािाई िमेत जनाउने छ । 

ट) “गाउँििा” िन्नािे िंषिधानको धारा २२२ को उपधारा १ बमोखजमको गाउँ ििा िम्झन ुपछय । 

ठ) “पदासधकारी” िन्नािे कार्यपासिकाको अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, ििा अध्र्क्ष तथा कार्यपासिकाका अन्र् िदस्र् 
िम्झन ुपछय । 

ि) “सबिर्गत शाखा” िन्नािे गाउँपासिकामा कृषि क्षेत्रको षिकािका िासग स्थापना िएका शाखा, इकाई तथा 
िेिाकेन्रिाई जनाउँदछ । र्ििे अन्र् षििर्गत क्षेत्रको षिकािका िासग सिद्ध कुमाख गाउँपासिकामा 
स्थापना िएका शाखािाई िमेत जनाउँदछ । 

ढ) “मन्त्रािर्” िन्नािे कृषि षििर् हेने नेपाि िरकारको िंघीर् मन्त्रािर् तथा प्रदेश िरकारको प्रादेखशक 
मन्त्रािर् िम्झन ुपछय ।  

न) “र्ोजना” िन्नािे आर्ोजना, पररर्ोजना तथा कार्यक्रम िमेतिाई जनाउँदछ । 

प) “ििा” िन्नािे गाउँपासिकाको ििािाई िम्झन ुपछय । 

फ) “ििा अध्र्क्ष” िन्नािे गाउँपासिका ििाका अध्र्क्ष िम्झन ुपछय । 

ि) “ििा िसमसत” िन्नािे िंषिधानको धारा २२२ को उपधारा ४ धारा २२३ को उपधारा ४ बमोखजमको 
गाउँपासिकाको ििा िसमसत िम्झन ुपछय । 

ि) “िदस्र्” िन्नािे, गाउँ ििा िा गाउँ कार्यपासिकाको िदस्र् िम्झन ुपछय र िो शब्दिे गाउँ ििा िा गाउँ 
कार्यपासिकाको अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, ििा अध्र्क्ष िा ििा िसमसतको िदस्र्िाई िमेत जनाउँछ ।  

म) कृषि षिकाि िसमसतको िम्बन्धमा गाउँपासिकामा कृषि कार्यक्रम िंचािन र व्र्िस्थापन गनय गाउँपासिकामा 
गठन िएको कृषि षिकाि िसमसत तथा उपिसमसतका िंर्ोजक, उप िंर्ोजक तथा िदस्र् िमेतिाई 
जनाउँछ । 

र्) “िसमसत” िन्नािे र्ि कार्यषिधीको व्र्िस्था अनिुार गाउँपासिका गठन िएको कृषि षिकाि िसमसत तथा 
उपिसमसतिाई जनाउँदछ । 

 

३. कार्यषिधीको उद्दशे्र् 

र्ि कार्यषिसधको मूि उदे्दश्र् र्ि सिद्ध कुमाख गाउँपासिकािे आफ्नो कार्यक्षेत्र सित्र अििम्बन गने कृषि 
षिकाि कार्यक्रमको तजुयमा, िोको प्रिािकारी िंचािन तथा व्र्िस्थापनमा िहर्ोग प¥ुर्ाउने र कृिक 
पररिारिाई कृषि िेिा प्रबाह गने रहेको छ । र्िका षिखशष्ट उदे्दश्र्हरु देहार् अनिुार रहेका छन ्। 

क) कृषिप्रिार िेिािाई बहपुक्षीर् एिं प्रिािकारी रुपमा िञ्चािनका िासग र्ि गाँउपासिका तथा ििा तहमा 
अिश्र्क िंस्थागत िंरचना िनाउन र िोको प्रिािकारी पररचािनमा िहर्ोग गने । 

ख) र्ि सिद्ध कुमाख गाउँपासिकाको आिसधक तथा िाषियक कृषि षिकाि र्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्िर्न 
गनय िहर्ोग परु् र्ाउने ।  

ग) कार्यक्रम तजुयमा तथा िंचािनमा राजनैसतक तथा प्रशािनीक जिाफदेषहताको िसुनखितता गनय िहर्ोग 
गने। 

घ) कृषि तथा पशपंुक्षी षिकािका कार्यक्रम िंचािनका िासग आिश्र्क नीसत सनमायर् तथा मापदण्ि सनधायरर् 
गनय िहर्ोग परु् र्ाउने । 
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पररच्छेद २ कृषि षिकाि कार्यक्रम िंचािन तथा व्र्िस्थापनका िासग िंस्थागत िंरचना 
 
 

२.१. र्ि गाउँपासिकाको िंगठन िंरचना तथा कमयचारी व्र्िस्था  

क) र्ि गाउँपासिकामा आिश्र्कता र प्राथसमकता अनिुार कृषि तथा पशपंुक्षी क्षते्रको िमग्र षिकािका िासग 
कार्य िंचािन गनय गराउन र्ि गाउँपासिकािे पाररत गरेको कार्य षििाजन सनर्माििी बमोखजम र्ि 
गाउँपासिकामा कृषि, पशपंुक्षी षिकाि शाखा, ििा तहमा इकाइ िा िेिा केन्र स्थापना गने छ । कृषि 
तथा पशपंुक्षी षिकाि शाखाको काम, कतयव्र् र खजम्मेिारी स्थानीर् िरकार िंचािन ऐन २०७४ को 
असधनमा रषह र्ि गाउँपासिकािे पाररत गरेको कार्य षििाजन सनर्माििीमा व्र्िस्था िए बमोखजम हनुेछ 
। त्र्स्तै ििा िा िेिा केन्रस्तरमा िमेत कृषि कार्यक्रम िंचािन तथा व्र्िस्थापन गनय आिस्र्क 
प्राषिसधक िेिा िहज एिं प्रिािकारी बनाउनका िासग बहपुक्षीर् कृषि प्रिार पद्धतीका िासग र्ि 
गाउँपासिकािे आिश्र्क िंर्न्त्र िा इकाईको स्थापना गने छ । 

ख)  उक्त शाखा तथा ििा तहका िंरचना िा िेिाकेन्रमा कसत स्थार्ी र करारका  कमयचारी रहने छन िन्ने 
षििर् र्ि गाउँपासिकािे O&M ििे गरर पाररत गरेको िंगठन िंरचना अनिुार हनुे छ । 

ग) र्ि गाउँपासिकािे श्रोत िाधनको असधकतम उपर्ोग र िहकार्यका िासग अन्र् िरकारी, गैह्रिरकारी 
िंघिंस्था तथा सनजी क्षेत्रका िेिा प्रदार्किँग िाझेदारी गरर कृषििेिा प्रिाहका िासग आिाश्र्क िंर्न्त्र 
स्थापना तथा सतनको पररचािन गने छ ।  

घ) र्ि गाउँपासिकािे आिश्र्कता अनिुार स्थानीर् कृषि श्रोत व्र्खक्तहरुको षिकाि तथा पररचािन गरर 
कृषि प्रिार िेिाको सबस्तार गने छ ।  

 

२.२ कृषि षिकाि िसमसतको गठन तथा पररचािन 

िंषिधान र स्थानीर् िरकार िंचािन ऐन २०७४ पररच्छेद ३ मा सनधायरर् िएका कृषि षिकािका कार्यक्रमिाई 
प्रिािकारीरुपमा कार्ायन्िर्न गनय गराउन, आिश्र्क कार्यक्रम तजुयमा, स्थासनर् कृषि षिकािका नीसत सनर्म, 

कार्यषिधी, मापदण्ि सनधायरर् तथा जनप्रसतसनसधहरुको कार्यक्रम प्रसत जबाफदेषहता िसुनखित गनय र्ि 
गाउँपासिकािे पाररत गरेको कार्य षििाजन तथा कार्यिम्पादन सनर्माििीको असधनमा रही िामाखजक 
िमािेखशताका आधारमा र्ि गाँउ कार्यपासिका अन्तरगत कृषि षिकाि िसमसत गठन गररने छ ।  

र्ि गाउँपासिकापासिकाको कृषि षिकाि िसमसतको िंरचना सनम्नानिुार हनुे छ ।  

१. गाउँपासिकाको आसथयक षिकाि िसमतीको िंर्ोजक (िंर्ोजक) 
२. गाउँ कार्यपासिकािे तोकेको मषहिा िदस्र् (िदस्र्)        

३. गाउँ कार्यपासिकािे तोकेको दसित िा अल्पिंख्र्क िदस्र् (िदस्र्) 
४. गाउँ पासिकाका र्ोजना शाखाका प्रमखु (िदस्र्) 
५. गाउँपासिकाका उद्योग बाखर्ज्र् िंघ, कृषि उद्यमी, व्र्ििार्ी, एग्रोिेटका प्रसतसनसध (िदस्र्) 
६. गाउँपासिकाका षित्तीर् एिं कृषि िहकारी िंस्थाका मषहिा प्रसतसनसध  (िदस्र्) 
७. गाउँपासिका सित्रका कृिक अगिुा मध्रे्बाट मनोनर्न िएका एकजना मषहिा र एकजना परुुि कृिक 
प्रसतसनसध  (िदस्र्) 
८. कृषि िा पश ुिेिा शाखाका प्रमखु   (िदस्र् िखचि) 
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नोटिः गाउँपासिका गरु्स्तर सनर्न्त्रर् शाखा, िजार व्र्िस्थापन शाखाका प्रमखु िा प्रसतसनसध तथा कृषििगँ 
िम्बखन्धत षिशेिज्ञ िा अनिुिी कृिक, कृषिक्षेत्रमा उत्कृष्ट र्ोगदान प¥ुर्ाउने व्र्खक्तिाई आिश्र्कतानिुार 
आमन्त्रर् गनय िषकनेछ । 

कृषि षिकाि िसमसतको काम, कतयव्र् र असधकार 
स्थानीर् िरकार िंचािन ऐन २०७४ मा उल्िेखखत प्राबधानहरुको पररसध सित्र रषह र्ि गाउँपासिका कृषि 
षिकाि िसमसतको काम, कतयव्र् र असधकार सनम्नानिुार हनुे छ । 

क. कृषि षिकाि र्ोजना तजुयमा  

 गाउँपासिकाको कृषि षिकािको प्राथसमकताहरु सनधायरर् गने, 

 गाउँपासिकाको रर्नैसतक, आिसधक तथा बाषियक कृषि र्ोजना तजुयमा गरर गाउँ ििाबाट अनमुोदन 
गराउन े। र्ोजना तजुयमा गदाय िम्बखन्धत िबै िरोकारिािाहरुको िहिासगता िसुनखित गने, 

 मषहिा तथा सबपन्न िगय, व्र्ििार्ीक कृिक िखक्षत गरर कृषि षिकाि कार्यक्रम तजुयमा तथा िोको 
कार्यन्िर्नमा िहर्ोग गने,  

 गाउँपासिकामा कृषि िम्िन्धी िूचना, तथर्ांक राख्न, सतनको षिश्लिेर् र राजनैसतक सनर्यर् प्रषक्रर्ामा 
र्स्ता िूचना तथा तथर्ांकको उपर्ोग गनय िहजीकरर् गने, 

ख. नीसत सनमायर्  

 कृषि तथा पश ुषिकाि िम्बखन्ध स्थासनर् नीसत, कानून, कार्यषिधी, मापदण्ि तजुयमा गरर आिश्र्कतानिुार 
गाउँ कार्यपासिका तथा गाउँ ििाबाट पाि गराई स्थासनर् राजपत्रमा प्रकासित गने र िोको कार्ायन्िर्न 
गने गराउने ।  

ग. िमन्िर् तथा िहकार्य  

 गाउँपासिकाका सबसिन्न िसमसत तथा उपिसमसतहरु िगार्त गाउँ कार्यपासिका तथा गाँउ 
व्र्िस्थाषपकािँग िमन्िर् गने, 

 कृषि र्ोजना तजुयमा तथा िोको प्रिािकारर कार्यन्िर्नका िासग कृषिमा िंिग्न  

 कृिक िंघ, िंगठन, कृषि िहकारी, षिसिन्न िरकारी, गैह्रिरकारी िंघिंस्था तथा सनजी क्षेत्रहरुिँग 
िमन्िर् र िहकार्य गने,  

 कृषि षिकाििँग िम्बखन्धत कार्यका िासग अन्तर पासिका िमन्िर्, कृषि ज्ञानकेन्र, िेटेररनरी हस्पीटि 
तथा पश ुिेिा सबज्ञ केन्र, प्रदेश तथा िंघीर् िरकारका कार्यक्रम एिं आर्ोजनाहरुिँग िहकार्य र 
िमन्िर् गने र स्थानीर् स्तरमा र्स्ता आर्ोजनाको कार्ायन्िनमा िहजीकरर् गने, 

 कृषि तथा पश ुिम्बखन्ध उत्पादन िामग्री जस्तै मि, बीउ, नश्ल आददको मापदण्ि सनधायरर् तथा िो 
अनगुमनमा िमन्िर् एिं िहजीकरर् गने, 

 स्थानीर् उत्पादन, प्रांगाररक उत्पादन आददको सिफाररि तथा आिश्र्क प्रमार्पत्र उपिब्ध गराउन 
िहजीकरर् गने, 

 गाउँपासिकामा मखु्र् मखु्र् कृषि तथा पशजुन्र् उपजको षिस्तार एिं षिषिसधकरर् र िजारीकरर्का 
िासग र्ििँग िम्िखन्धत बहिुरोकारिािा मञ्चको िञ्चािन एिं िहजीकरर् गने, 
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 िंघ, प्रदेश तथा स्थासनर् तहका कार्यक्रमको िंर्ोजन तथा कार्ायन्िर्न र अनगुमनमा िंर्ोजनकारी 
िसूमका सनिायह गने, 

 िंघ तथा प्रदेशका रर्नैसतक प्राथसमकता प्राप्त कार्यक्रमिाई स्थासनर् तहको िक्ष्र् तथा उपिखब्धिँग 
जोड्न े। 

 घ. बजेट तथा जनशखक्त व्र्िस्थापन 

 कृषि षिकािका िासग आिश्र्क बजेटको िेखाजोखा, व्र्िस्थापन तथा िोको प्रिािकारी पररचािन 
गने गराउने, 

 गाउँपासिकामा कृषि षिकाि कार्यक्रम िंचािनका िासग आिश्र्क जनशखक्तको प्रक्षपेर् तथा 
व्र्िस्थापन गनय गाउँ कार्यपासिकािाई िहर्ोग गने । 

ङ. गाउँपासिकाको कृषि षिकािका िम्िाव्र्ता अध्र्र्न, अनिुन्धान गने गराउने । 

च. अनगुमन तथा मलु्र्ाङकन  

 गाउँपासिकाद्वारा िंचासित सबसिन्न कृषि षिकाि कार्यक्रमहरुको सनर्समतरुपमा अनगुमन, 

उपिखव्धहरुको िसमक्षा गरर कार्यपासिका, कृषि तथा पश ुषिकाि शाखािाई रार्िझुाब तथा सनदेशन 
ददन,े 

 िंघ, प्रदेश तथा अन्र् षिसिन्न सनकार्बाट िञ्चासित कृषि तथा पश ुषिकािका कार्यक्रमको सनर्समत 
अनगुमन गरी िम्िखन्धत पक्षिाई िझुाि ददन,े 

 कृषि तथा पशषुिकाि शाखामा अनगुमन तथा मूल्र्ांकन पद्धतीको स्थापना तथा कार्ायन्िर्नका िासग 
आिश्र्क िहर्ोग तथा सनदेशन ददन े। 

छ. गाउँपासिकामा िंचािन हनुे िाना सिचाई आर्ोजनाहरुको िम्िाव्र्ता अध्र्र्न, ििे सिजाइन, सनमायर् तथा 
िंचािन कार्यका िासग आिश्र्क िहर्ोग गने । 

ज.  िंघीर् तथा प्रादेखशक िरकारबाट गाउँपासिकास्तरमा िंचािन हनुे सिंचाईका र्ोजनाहरु प्रिािकारर रुपमा 
िंचािनगनय आिश्र्क िहर्ोग गने । 

झ. क्षमता असिबषृद्ध  

 कृषि कार्यक्रमिाई प्रिािकारर िंचािन तथा व्र्िस्थापनका िासग िसमतीका पदासधकारर, कमयचारीहरु, 

कार्यपासिका तथा व्र्िस्थापीका िदस्र्हस्को क्षमता असििषृद्ध गने, 

 कृषि तथा पशषुिकाि शाखाको क्षमता असििषृद्धका िासग गाउँ कार्यपासिका, प्रदेश तथा िंघ र अन्र् 
सनकार्िँग िमन्िर् एिं िाझेदारी गने l 

ञ. कृषि उत्पादन िामग्रीहरुको िियशिुि रुपमा उपिव्ध गराउन आिश्र्क नीसतगत व्र्िस्था गने । 

ट. कृषि उत्पादन, उत्पदकत्ि बषृद्ध तथा उत्पाददत बस्तहुरुको प्रशोधन र बजाररकरर् गनय आिश्र्क नीसतगत 
व्र्िस्था गने । 
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पररच्छेद ३ स्थानीर् तहमा कृषि षिकाि कार्यक्रम िञ्चािन र व्र्िस्थापन 

 

३.१. र्ि गाउँपासिकाको कृषि षिकािका नीसत सनर्म, कार्यषिधी, मापदण्ि सनधायरर् 

 स्थासनर् िरकार िंचािन ऐनको पररसधसित्र रहेर र्ि गाउँपासिकािे कृषि षिकािको िासग ऐन, नीसत 
सनर्म तथा कार्यक्रम िंचािनको  िासग आिश्र्क मापदण्ि बनाई िो को आधारमा कार्यक्रम िंचािन 
गनुयपने छ। 

 नीसत सनर्म तजुयमा गदाय मषहिा कृिक, र्िुा, बैदेशीक रोजगारीमा रहेका घर पररिारका िदस्र्हरू, 

कृषि उद्धमी, िाना तथा व्र्ििार्ीक कृिकहरुका िासग िखक्षत गरर िामाखजक िमाबेशीताका आधारमा 
नीसत सनमायर्गरर िागू गने । 

३.२.कृषि सबकाि र्ोजना र बजेट तजुयमा 

 र्ि गाउँपासिकािे कृषि षिकाि िसमसतको िहर्ोगमा िगूोि अनिुार प्रासबसधक रुपिे उपर्कु्त हनुेगरी 
कृषि क्षेत्रको प्राथसमकता सनधायरर् गने छ, 

 र्ि गाउँपासिकािे अल्पकािीन, मध्र्कािीन तथा दीघयकािीन कृषि षिकाि र्ोजना तजुयमागरी 
कार्यपासिकाबाट स्िीकृत गराई राख्न ेर उक्त र्ोजनामा सिएका नीसत रर्नीसतिाई आिश्र्कतानिुार 
र्ि गाउँपासिकाको आिसधक र्ोजनामा िमािेश गरी िाग ुगने गराउने,  

 र्ि गाउँपासिकाबाट बजेट पूिायनमुान र मागयदशयन प्राप्त िए पसछ िसमसतको बैठक बाट ििास्तर र 
गाउँपासिका स्तरीर् बजेट पूिायनमुानिाई बाँिफाँट गनय कृषि षििर्क िबै िरोकारिािाको िैठक 
आर्ोजन गने, 

 कृषि षिकाि िसमतीिे स्िीकृत सबिर्गत क्षेत्र र आिसधक र्ोजनािे सिएका िक्ष्र् र उदे्दश्र् प्रासप्तका 
िासग बाषियक र्ोजना तजुयमाको सििसििामा बजेट पूिायनमुान र मागयदशयन मा िमािेश गनय र्ि 
गाउँपासिकािँग िमन्िर् गने छ, 

 र्ि गाउँपासिकािे कृषि षिकाि को र्ोजना तजुयमा गदाय िाना तथा मझौिा सिंचाईको र्ोजनािाई 
िमेत िमाबेि गरर बनाउन ुपने छ,  

 स्थानीर् तहमा सिंचाईका र्ोजना बनाउदा तथा िो को कार्य िंचािन गदाय जिउपिोक्ता िसमसतको 
िषक्रर् िहिासगता िसुनखित गनुयपने छ, 

 र्ोजनाको प्राथसमकता सनधायरर्, तजुयमा तथा कार्ायन्िर्न अनिूुची १ बमोखजम हनुेछ ।  

 

३.३. कृषि तथा पशषुिकािका क्षेत्रमा िजेट व्र्िस्थापन तथा प्रिाह प्रषक्रर्ा  

क. िंघ र प्रदेश िरकारबाट गाउँ कार्यपासिकामा िशतय, सबशेि िा िमपूरक अनदुानको रुपमा कृषि क्षेत्रको 
बजेट प्राप्त िा सनकािा हनुेछ र र्ि गाउँ कार्यपासिकािे पसन आफ्नो आर् िा िमासनकरर् अनदुानबाट 
रकम थपगरी पठाउन िक्ने छ । 

ख. बैदेखशक श्रोतको अनदुान, ऋर् िा प्राषिसधक िहार्ता अन्तगयतको रकम िमेत िशतय रुपमा गाउँपासिकािे 
सनकािा पठाउने छ ।  
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ग. र्िरी कृषि क्षेत्रकािासग प्राप्त िएको रकम िम्बखन्धत ििाबाट बजेट स्िीकृत िएको िात ददन सित्र 
गाउँपासिका अध्र्क्षिे िम्बखन्धत प्रमखु प्रशािकीर् असधकृतिाई बजेट खचय गने अखख्तर्ारी प्रदान गने छ 
। 

घ. कृषि, पश ुशाखािे आफुिाई प्राप्त अखख्तर्ारी र कार्ायन्िर्न मागय दशयन अनरुुप कार्यक्रमको कार्ायन्िर्न 
गनुयपनेछ। 

ङ. अनदुान र िहसुिर्त षितरर् िम्बखन्ध छुटै्ट कार्यषिधी िम्बखन्धत कार्यपासिकाबाट पाररत गराई राख्न ुपने 
छ । 

च. प्राप्त िस्तगुत िहार्ता षितरर् िन्दा अगासि गरु्स्तर र्कीन गरी सनखित िए पसछमात्र षितरर्को ब्र्िस्था 
समिाइन ेछ ।  

छ. कृषि कार्यक्रममा िैदेखशक िहार्ता अन्तगयतको रकम िए िम्झौता बमोखजमको शतयका असधनमा रही 
खचय गनुय पने छ र आसथयक प्रसतिेदन तोषकएको ढाँचामा िम्बखन्धत षिकाि िाझेदारिाई िमेत उपिब्ध 
गराउन ुपने छ । 

ज. र्दद बैदेखशक िहर्ोगको प्राषिसधक िहार्ता अन्तगयत रकम िंघीर् िरकारको स्िीकृसतमा स्थानीर् तह 
िंग िम्झौता गरी कार्य िंचािन गररएको छ र रकम स्थानीर् कोिबाट प्राप्त िएको छ िने द्वीपक्षीर् 
िम्झौता बमोखजमका शतय पािना गनुयपने छ र सनजिे मागेको ढाँचामा षहिाब बझुाउन ुपने छ । 

झ. षर् िबै कार्यको िेखापरीक्षर्को खजम्मेिारी अखख्तर्ारी प्राप्त िेखा उत्तरदार्ी असधकारीको हनु ेछ र बाषियक 
रुपमा िेखापरीक्षर् प्रसतिेदन िम्बखन्धत षिकाि िाझेदारिाई िमेत उपिब्ध गराउन ुपने छ । 

ञ. िेखा िम्बखन्ध िम्पूर्य प्रसतबेदन िाषियकरुपमा िम्बखन्धत ििाको िेखा िसमसतमा प्रस्ततु गनय िम्बखन्धत 
कार्यपासिकामा प्रस्ततु गनुयपने छ, र  

ट. बजेट कार्ायन्िर्न गदाय षितीर् जोखखम न्रू्सनकरर्का कारर् र सनराकरर्का उपार् िमेत अबिम्बन गरी 
न्रू्सनकरर् गने पहि गने ।  

३.४. पारदखशयता, जबािदेषहता तथा उत्तरदाषर्त्ि, प्रचार, प्रिार, िूचनाको हक र िशुािन 

 र्ि गाउँपासिकामा गररने षक्रर्ाकिाप, प्रदान गररन ेिेिा िषुिधािाई पारदशी, उत्तरदार्ी, जबाफदेही र 
प्रिािकारी रुपमा नागररक प्रसत िंबेदनशीि िई  िंचािन गने, 

 र्ि गाउँपासिकामा कार्यक्रम िंचािन गदाय िशुािनका मूिितू मान्र्ता जस्तै कानूनी शािन, आसथयक 
अनशुािन, मानि असधकारको पूर्य प्रत्र्ािसुत, षिकेन्रीकरर् तथा भ्रष्टाचारमकु्त  प्रशािन जस्ता अिि 
शािनका आधारितू मान्र्तािाई आत्मिात गदै कार्यगने िंस्कृसत अबिम्बन गने, 

 र्ि गाउँपासिकामा िशुािन कार्म गनय गराउन कृषि षिकाि िसमसतिे षिशेि पहि गने छ र स्थानीर् 
िरकारबाट कृषि कार्यक्रममा िशुािनको प्रत्र्ािसुत ददिाउन अिि शािनका सनम्न मूल्र् मान्र्ताको 
अबिम्बन गने, 

 कृषि कार्यक्रममा िम्बद्ध िबै कमयचारी र िंघिंस्था र्ि गाउँपासिका प्रसत उत्तरदार्ी िइ कार्य गने 
छन र तोषकएको खजम्मेिारी तोषकएको िमर्मा िम्पादन गरी जबाफदेही प्रशािन िंचािन गने, 

 र्ि गाउँपासिकामा कृषि षिकाि िसमसत बीच कार्य खजम्मेिारीको स्पष्ट बाँिफाँट कार्य षििाजन 
सनर्माििीमा व्र्िस्थागरी गररनकुा िाथै कृषििम्बखन्ध कार्यका िासग खजम्मेिार िंस्थाकोरुपमा र्ि 
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िसमसतको षिकाि गररने छ र िसमसतिे पसन िम्बखन्धत कार्ायिर्िाई कार्यखजम्मेिारी षकटान गरी 
खजम्मेिार बनाउन िहजीकरर् गने छ, 

 कृषि िमबद्ध िबै शाखा प्रमखु बीचमा कार्यिम्पादन करार गररन ेछ र उक्त करारको िंस्थागतरुपमा 
सनर्समत िमीक्षा गने गराउने ब्र्िस्था समिाउने,  

 कृषि िम्बद्ध िबै शाखा िा कार्ायिर्िे आफ्नो शाखाबाट उपिब्ध गराइने िेिा, िषुिधा िाई सनददयष्ट 
ढाँचामा नागररक बिापत्रमा प्रकाखशत गरर राख्न ेब्र्िस्था गने ।  

 षिकाि सनमायर्का कार्यमा नागररकको िहिासगता बषृद्ध गराउन िहिासगतातत्मक िमािेशी र्ोजना 
प्रषक्रर्ा असनिार्य अििम्बन गररने छ र कार्य िंचािन गदाय नागररकको िहिासगता स्िासमत्ि प्राप्त 
हनुेगरी गररने छ । र्िरी कार्य गदाय षिशेि गरेर दसित, अल्पिंख्र्क, सिमान्तकृत िा िाना षकिान 
र मषहिा प्रसत षिशेि िम्बेदनशीि रहनेगरी कार्य ब्र्िस्था समिाउन,े  

 सनखित रकम िन्दा मासथको षिकाि सनमायर्कार्यमा िबै षििरर् देखखन ेगरी र्ोजना स्थि र िाबयजसनक 
स्थानमा िूचना पाटीको (होसििंग बोियको) व्र्िस्था गने,  

 नागररकको गनुािो िनेु्न र िंबोधन गने िंस्थागत िंर्न्त्र स्थाषपत गरी षक्रर्ाखशि गराइने छ,  

 िशुािनका अभ्र्ािहरु जस्तै िाियजसनक÷िामाखजकपरीक्षर्, नागररक िनुिाई, नागररक पषृ्ठपोिर् 
प्रसतिेदन िम्बखन्धत कार्यषिधीमा तोषकएको िमर्मा गने गराउने व्र्िस्था समिाउन,े 

 िाियजसनक खरीद ऐन सनर्माििी बमोखजम खररद कार्य गने गराउने, 
 आचार िंषहता असनिार्यरुपमा पररपािना गने गराउने, 
 िूचनाको हक िम्बखन्ध ऐनको पािना गररने र बसगयकृत बाहेकका िबै िूचना नागररकको पहुँचमा 

प¥ुर्ाउन,े 

 बाषियक कार्यक्रम र बजेट र चौमासिक तथा बाषियक  गाउँपासिकाको कृषि षिकािका सनती सनर्म, 

कार्यषिधी, मापदण्ि सनधायरर्, 

 स्थासनर् िरकार िंचािन ऐनको पररसधसित्र रहेर र्ि गाउँपासिका/नगर पासिकािे कृषि षिकािको 
िासग ऐन, नीसत सनर्म तथा कार्यक्रम िंचािनका िासग आिश्र्क मापदण्ि बनाइ िो को आधारमा 
कार्यक्रम िंचािन गनुयपने छ, 

 नीसत सनर्म तजुयमा गदाय मषहिा कृिक, र्िुा, बैदेशीक रोजगारीमा रहेका घर पररिारका िदस्र्हरू, 

कृषि उद्धमी, िाना तथा व्र्ििार्ीक कृिकहरुका िासग िखक्षत गरर िामाखजक िमाबेशीताका आधारमा 
नीसत सनमायर्गरर िाग ुगने । 

 

३.५. अनगुमन, मलु्र्ांकन, िमीक्षा र प्रसतिेदन 

क. अनगुमन 

 र्ोजना िा कार्यक्रमको एकि िा िंर्कु्त अनगुमन कार्यको कार्यतासिका गाउँपासिकाको अनगुमन 
िसमसतबाट स्िीकृत गराईराख्न ेर बजेट िमेत छुट्याउने, 

 कृषि षिकाि िसमसतिे आिस्र्कतानिुारको अनगुमन िंर्न्त्र गठन गरी सनर्समत अनगुमनको ब्र्िस्था 
समिाउन ेछ । र्ि गाउँपासिकामा अनगुमन र िपुररिेक्षर्का िसग उपाध्र्क्षको िंर्ोजकत्िमा गदठत 
िंस्थागत िंर्न्त्रको व्र्िस्था िएकोिे उक्त िंर्न्त्रिँग िसमसतिे िमन्िर् गरी अनगुमनको ब्र्िस्था 
गने,  
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 िूचना प्रषिसधको उपर्ोगबाट अनगुमन िूचना प्रर्ािी बतयमानमा स्थाषपत गदाय उपर्कु्त हनु ेहनुािे 
अनगुमनका िासग उपर्कु्त प्रर्ािी षिकाि गने, 

 कृषि षिकाि िसमसतिे पसन आफु अन्तगयत िंचासित कार्यक्रमहरुको िमर्मै अनगुमन गनय कृषि 
षिकाि िसमसतको िंर्ोजक िा अन्र् िदस्र्को िंर्ोजकत्िमा िम्बद्ध शाखाका प्रमखु िा सनजको 
प्रसतसनसध, गैरिरकारी िंस्थाको प्रसतसनधी, कृिक िमूहको प्रसतसनसध, िहकारी िंस्थाको प्रसतसनसध रहेको 
अनगुमन उप िसमसत गठन गने र त्र्स्को िखचि कृषि शाखा प्रमखु िा सनजिे तोकेको असधकृत 
कमयचारी हनु ेव्र्िस्था समिाउने, 

 स्थानीर् प्राथसमकता प्राप्त, बहबुषियर् िा पूखजगत िगानी अत्र्सधक िएका र्ोजना, कार्यक्रमहरुका िासग 
छुटै्ट िूचक तर्ार गरी सनर्समत अनगुमन गने प्रर्ािी स्थाषपत गररन ेछ र देखा परेका िमस्र्ा िमर्मै 
िमाधान गरी र्ोजना कार्यक्रम िचुारु गराउने व्र्िस्था समिाउन,े 

 िसमसतिे सबिर्गत शाखा पसन िपुररिेक्षर् तथा अनगुमनका िासग बजेटको ब्र्िस्था गरी अनगुमन 
गनय गराउन आिस्र्क सनदेशन ददने । 

ख. मध्र्ािसध मलु्र्ांकन   

 गाउँपासिकामा आिसधक र्ोजना तर्ार गरी िंचािनमा ल्र्ाएको छ िन े उक्त र्ोजनाको िमषष्ट 
उपिखब्ध र पररर्ामको मापन हनुेगरी बाह्य सनकार् िा सबशेिज्ञबाट मध्र्ािसध मलु्र्ांकन गने प्रर्ािी 
अबिम्बन गने, र  

 बह ुबषियर् र्ोजना िा प्राथसमकता प्राप्त र्ोजनाहरुको पसन मध्र्ािसध मलु्र्ांकन गररन ेप्रर्ािी अबिम्बन 
गने । 

ग. अखन्तम मलु्र्ांकन  

 र्ोजनाका बहृतर िक्ष्र् र उदे्दश्र् हाँसिि िए निएको, कहाँ, के कस्ता िबि र कमजोर पक्ष रहन 
गए सबश्लिेर् गरी व्र्िस्थापनिाई उपर्कु्त नीसत, रर्नीसत तर् गनय मद्दत प¥ुर्ाउन अखन्तम मलु्र्ांकन 
को ब्र्िस्था गने, 

 गाउँपासिकािे तर्ार गरेको आिसधक र्ोजनाको िमषष्ट अखन्तम प्रिाि मलु्र्ांकन गने प्रािधान राख्न,े 
 मूल्र्ांकन प्रर्ािीमा कृषिक्षेत्रको िमेत प्रिाि मलु्र्ांकन गनय गराउन ब्र्िस्था समिाउन,े 
 अखन्तम मलु्र्ांकनका िसग तेस्रो पक्षका षिज्ञबाट गने गराउने ब्र्िस्था गने । 

घ. िमीक्षा   

 गाउँपासिकामा प्रत्रे्क चौमासिक र बाषियक रुपमा िंचासित िबै र्ोजना, कार्यक्रम, आर्ोजना िा 
षक्रर्ाकिापहरुको प्रगसत िमीक्षा कार्यपासिकािे गने हनुािे कृषि षिकाि िसमसतिे पसन िसमसत 
अन्तगयतका िबै कार्यक्रमको िसमसतमा िमीक्षा गरी िमीक्षाको सनचोि िम्बखन्धत कार्यपासिकाको 
िमीक्षा बैठकमा पेश गने, 

 र्स्तो िमीक्षा िैठकको आर्ोजना गाउँपासिकाको बैठक बस्न ुअगािी सनखित गने, 
 र्ि िमीक्षा बैठकमा िरोकारबािा िबै िरकारी, गैरिरकारी, सनजी, िहकारी, षिकाि िाझेदारहरुको 

िहिासगता िसुनखित गने, 
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 िमीक्षामा आकँिा प्रस्तसुत गनुय िन्दा पसन देखा परेका मदु्दा, िमस्र्ाहरुबारे छिफि गने र िमस्र्ा 
िमाधानका िहज उपार्को खोखज गने र कुन तहबाट उक्त िमस्र्ा िमाधान हनुे हो िोको िमेत 
खजम्मेिारी तोक्ने कार्य गने, 

 कृषिमा पुजँीगत खचयमा कमी हनुमुा देखापरेका िमस्र्ाको िमेत िमर्मै सनदान गररने गरी िमाधान 
खोज्न,े 

 स्थानीर्, प्रादेखशक िा राषिर् प्राथसमकता प्राप्त र्ोजनाको २÷२ मषहनामा िमीक्षा गररन े प्रर्ािी 
अबिम्बन गने, 

 षिकाि िाझेदारहरुको िहर्ोगमा िंचासित र्ोजना को िमीक्षा िमेत गने र 

िमीक्षा बैठकमा प्राप्त गनुािाहरुिाई िमेत िम्बोधन गने । 

ङ. प्रसतिेदन 

 र्ि गाउँपासिकािे पाररत गरेको आसथयक कार्यषिधी अनिुारको ढाँचामा आसथयक प्रसतबेदन मासिक 
रुपमा अखख्तर्ार प्राप्त शाखा प्रमखुिे तोषकएको कार्ायिर् िा सनकार्मा पठाउन,े 

 िौसतक प्रगसत प्रसतिेदन िाधारर्तर्ा चौमासिक िकु्तान िएको ७ ददन सित्र अखख्तर्ार प्राप्त शाखा 
प्रमखुिे गाउँपासिकामा पठाउने ब्र्िस्था समिाउने, 

 र्िकािासग कृषििंग िम्बद्ध िबै िरोकारिािा बाट िमर् मै प्रसतिेदन िंकिन गरी सनखित फाराममा 
राखख एषककृत गरी िम्बखन्धत गाउँपासिकामा पठाउन ुपने िएकोिे कृषििँग िम्बद्ध सनकार् हरुिे 
पसन आ÷आफ्नो सनकार्को िौसतक प्रसतिेदन िसमसतका िखचि िा शाखा प्रमखु िमक्ष पठाउने र 

 चौमासिक प्रसतिेदनमा िौसतक प्रगसतका िाथै आर् व्र्र्को िमग्र खस्थसत प्रस्ततु गररने व्र्िस्था गने 
। 

 कार्यक्रम कार्ायन्िर्न प्रसतिेदन 

 अखख्तर्ारर प्राप्त प्रत्रे्क सनकार्िे मासिक रुपमा षित्तीर् र प्राथसमकता प्राप्त कार्यक्रमको दइु÷दइु 
मषहनामा र अन्र् िबै कार्यक्रमको चौमासिक रुपमा िौसतक प्रगसत प्रसतिेदन तोषकएको ढाँचामा 
िम्बखन्धत कार्यपासिकामा पठाउने, 

 र्िरी पठाएको प्रसतिेदन िम्बखन्धत सबिर्गत िसमसतको िखचििाई िमेत उपिब्ध गराउन,े 
 प्राथसमकता प्राप्त र्ोजनाको २÷२ मषहनामा अध्र्क्षिे कार्यपासिकामा िमीक्षा गरी िाधा अिकाउ िए 

फुकाउन ेर िमर्मा प्रगसत हाँसिि गने रर्नीसत िमेत तर् गने, 
 चौमासिक प्रगसत प्रसतिेदन खजल्िा िमन्िर् िसमसत, प्रदेश िा िंघीर् िरकारको िम्बखन्धत मंत्रािर्मा 

एषककृत गरी मषहना िकु्तान िएको १५ ददन सित्र प्रस्ततु गने, 
 बाषियक प्रसतिेदन पठाउने िम्बखन्धत कार्यपासिकािे बाषियक प्रसतिेदन तोषकएको ढाँचामा आसथयक बिय 

िकु्तान िएको एक मषहना सित्र िम्बखन्धत खजल्िा िमन्िर् िसमसत, प्रदेश तथा िंघीर् मंत्रािर्मा 
पठाउन ुपने र  

 प्रगसत खस्थसतको आधारमा कमयचारीको कार्यिम्पादन मलु्र्ांकन गने प्रर्ािी स्थाषपत गने र्िका िासग 
प्रत्रे्क कमयचारीको कार्य खजम्मेिारी षिबरर् प्राप्त गरी तदनिुार कमयचारीको कार्यिम्पादन मलु्र्ांकन 
गने । 
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पररच्छेद ४ सबसबध 

िंिोधन, खारेजी र िचाउ 

क. स्थानीर् तहमा िंचासित कृषि तथा पश ु षिकािका कार्यक्रम र्िै व्र्िस्था बमोखजम िंचािन िएको 
मासनन ेछ ।  

ख. कार्यषिसध िंिोधनिः र्ि कार्यषिसधिाई गाउँपासिकािे आिश्र्कता अनिुार िंिोधन तथा खारेजी गनय िक्ने 
छ । 

ग. र्ि कार्यषिसध उल्िेख निएका अन्र् कुराहरु स्थानीर् िरकार िंचािन ऐन २०७४ र प्रचसित कानून 
बमोखजम हनुे छ । 
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अनिूुखच १ 

र्ोजनाको प्राथासमकता सनधायरर् तथा सनमायर्का चरर्हरूिः 

सबिर् क्षेत्रगत िा आिसधक र्ोजना तजुयमा गदाय कृषि क्षेत्रको िम्बखन्धत स्थान सबशेि को िंिाव्र्ता हेरी 
देहार्का आधारमा प्राथसमकीकरर् र कृषि व्र्ििार्ीकरर्का माध्र्मबाट प्राथसमकताका सबिर्मा ध्र्ान 
परुर्ाउने ।  

 आसथयक षिकाि तथा गररबी सनिारर्मा प्रत्र्क्ष र्ोगदानपगु्ने, 
 उत्पादनमूिक तथा सछटो प्रसतफि प्राप्त गनय िषकन,े 

 स्थानीर् जनताको जीिनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने,  
 मषहिा बािबासिका तथा षपछसिएका िगय क्षेत्र र िमदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाि पगु्न,े 

 िैषिक िमानता र िामाखजक िमािेशीकरर् असििषृद्ध हनुे, 
 िातािरर्ीर् िंरक्षर् तथा िम्िद्धयन, जििारू् पररितयन अनकूुिनमा िघाउ प¥ुर्ाउनकुा िाथै ददगो 

षिकािको िक्ष प्रासप्तिाई प्राथसमकता ददई तजुयमा गनय िघाउ प¥ुर्ाउने र 

 बाषियक र्ोजना तर्ार गदाय सबिर् क्षेत्रगत, आिसधक र्ोजनाका िक्ष, उदे्दश्र्, नीसत, रर्नीसत र कार्यक्रम 
प्राथसमकता िमेत िाई  ध्र्ानमा राखी बाषियक र्ोजना, कार्यक्रम बजेट तजुयमा गदाय ध्र्ान ददने । 

क. र्ोजना तजुयमाका चरर् र प्रषक्रर्ा 

 बाषियक र्ोजना तजुयमा गदाय बजेट सनधायरर् िसमसतबाट कृषि क्षेत्रको बजेट पूिायनमुानको िीमा र 
मागयदशयन तर्ारीमा माग िएको आिश्र्क प्राषिसधक िहर्ोग प¥ुर्ाउन,े 

 गाउँपासिकाबाट आगामी बियको श्रोतको अनमुान, बजेट िीमा तथा मागयदशयन प्राप्त िएपसछ कृषि 
क्षेत्रिँग िम्बद्ध िबै िरोकारिािाहरु (सबिर्गत शाखा, गैरिरकारी िंस्था, सनजी क्षेत्र, िहकारी िंस्था, 
षििर् षिज्ञ आदद) को बैठक बोिाउने, 

 कृषि क्षेत्र÷उपक्षेत्रगत (पश ुस्िास्थर्, मत्स्र्पािन, फिफूि खेसत, तरकारी आदद) को गाउँपासिका िा 
नगरपासिका स्तररर् र ििास्तरीर् पूिायनमुानको प्राप्त बसगयकरर्िाई िगानीका क्षेत्र तोकी उप क्षेत्रगत 
तथा ििास्तरीर् कृषि कार्यक्रमको बजेट पूिायनमुान र मागयदशयन तर्ार गने,  

 प्राप्त बजेट पूिायनमुान, मागयदशयन र अबिम्बन गररन ेनीसत रर्नीसत र सबिर् र िौगौसिक क्षेत्रगत 
िगानीको बाँिफाँट गरी िम्बखन्धत शाखा, िेिाकेन्र, ििा िा इकाईमा मागयदशयन िषहत बजेट पूिायनमुान 
पठाइन ेर िम्बखन्धत खजम्मेिार व्र्खक्त िमेत तोकी र्ोजना तजुयमा प्रषक्रर्ाको थािनी िमेत गने, 

 सबिर्गत सनकार् र गैरिरकारी िंस्थाको कार्यक्रम बीचमा पसन पररपूरकता कार्म गरी एषककृत 
र्ोजना तजुयमा गने गराउने, 

 िखस्त स्तरमा रहेका कृिक िमूह, िसमसत तथा िंस्थािँग अन्तरषक्रर्ा गरी सतनका माग र 
प्राथसमकताहरुिाई िम्बोधन गनय र सतनिे गनय िक्न े िागत िहिासगतािाई िमेत िंकिन गरी 
उनीहरुकै िहिासगतामा तोषकएका मापदण्िका आधारमा प्राथसमकता सनधायरर् गने, 

 िबै िखस्त र टोिस्तरबाट माग र प्राथसमकता िंकिन िए पिात िम्बखन्धत ििा िखचििे सबिर्गत 
र अन्र् िरोकारिािािँग छिफि गरी सबिर् क्षेत्रगत रुपमा कार्यक्रम र बजेट छुट्याउने र बजेट 
पूिायनमुानको रकमिँग मेिखाने गरर एषककृत गरी ििा अध्र्क्ष िमक्ष घटबढको षिबरर् पेश गने, 
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 र्दद कुनै र्ोजना िा कार्यक्रम अत्र्न्त जरुरर छ र बजेट पूिायनमुान सित्र रहन निकेमा गाउँस्तरीर् 
र्ोजना मा िमािेश गने गरी िचुी िमेत प्रस्ततु गने, 

 ििािसमसतिे िबै िरोकारिािा को बैठक बोिाई र्िरी िखस्त र टोिस्तर बाट िंकसित िएको 
िूचीमा सबिर्गत प्राथसमकता सनधायरर् अनिुार रुज ुगरर ििा िसमसतबाट पाररत गने र र्िरी पाररत 
गदाय ििास्तरीर् तथा गाउँपासिकास्तरीर् र्ोजनामा बसगयकरर् गरी सिफाररश िषहत िम्बखन्धत 
कार्यपासिकामा पेश गने, 

 र्दद कुनै र्ोजना दइु िा दईु िन्दा िषढ ििामा िंचािन गररन ुपने रहेछ िने ती ििाबीचको िमन्िर् 
बैठक राखी अन्तर ििास्तरीर् र्ोजनाको प्राथसमकता िमेत िम्बखन्धत कार्यपासिकामा सिफाररश िषहत 
पेश गने, 

 गाउँ कार्यपासिका िखचििे ििािाट प्राप्त िबै िूचीिाई तथा गाउँ  पासिकास्तरीर् सबिर्गत शाखाबाट 
प्राप्त िूचीिाई िमेत एषककृत गने र र्िरर एषककृत गररएको िचुीिाई सबिर् क्षेत्रगत प्राथसमकताक्रम 
अनिुार िचुी तर्ार गनुयका िाथै उक्त िचुीिाई ििास्तरीर् र पासिकास्तरमा बसगयकरर् गरी िम्बखन्धत 
बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा िसमसतमा पेश गनय अध्र्क्ष िा प्रमखु िमक्ष प्रस्ततु गररन ेर उक्त र्ोजना 
तजुयमा िसमसतमा पठाउने, 

 बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा िसमसतिे र्िरी प्राप्त र्ोजना र कार्यक्रमिाई िम्बखन्धत सबिर् क्षेत्रगत 
िसमसतमा छिफिका िासग पठाउने, 

 कृषि िम्बन्धी सबिर्गत िसमसतिे र्िरी ििा, षििर्गत शाखा तथा कृषि िम्बखन्ध गैर िरकारी िंस्था, 
सनजीक्षेत्र र िहकारी िंस्थाबाट प्राप्त िचुीिाई एषककृत गरी आफुिाई प्राप्त बजेट पूिायनमुान र 
मागयदशयन अनिुार िए निएको हेनुयका िाथै प्रदेश र िंघीर् र्ोजना तथा कार्यक्रमिँग पररपूरकता 
कार्म िमेत गराउने,  

 कृषििँग िम्बखन्धत अन्र् सबिर्गत सनकार्िँग िमेत पारस्पररकता हनुेगरी कृषि िम्बखन्ध बाषियक तथा 
बहबुषियर् कार्यक्रम र बजेट प्राथसमकता क्रम सनधायरर् गरी गाउँ कार्यपासिका स्तरीर् बजेट तथा 
कार्यक्रम तजुयमा िसमसतमा रार् सिफाररश िषहत पठाउने, 

 र्ि गाउँपासिकाका िासग बजेट िक्तव्र्मा पाररन ुपने कृषि िम्बन्धी नीसत िमािेश गरी कृषिमा हनु े
िमषष्ट िगानी र उपिब्धीको प्रक्षेपर् िषहतको नीसत तर्ार गरी िम्बखन्धत ििामा पेश गररने बजेट 
बक्तव्र्को मिौदा िमेत तर्ार गरी र्ोजना तजुयमा िसमसतमा प्रस्ततु गने । 

र्ोजना तजुयमा िसमसतिे कृषि िसमसत बाट प्राप्त गरेको एषककृत कार्यक्रम, बजेट र नीसत गाउँपासिकामा पठाउन ु
अगािी सनम्न कार्य गने, 

 िम्बखन्धत क्षेत्रमा िंचािन हनुे र्ोजना र कार्यक्रममा दोहोरोपन आउन नददन ेगरी आपिी तादाम्र्ता 
र पररपूरकता कार्म गने व्र्िस्था समिाउन,े 

 बजेट तथा कार्यक्रमको सबिर्क्षेत्रगत िम्बखन्धत िसमसतमा पनुिः छिफि गराउन ु पने िए गराई 
अखन्तम प्रस्ताि तर्ार गरी कार्यपासिकामा पेशगनय आदेश ददने, 

 आिसधक र्ोजना तर्ार िएको रहेछ िने उक्त आिसधक र्ोजनाको दूरदृषष्ट, िक्ष्र्, उदे्दश्र्, नीसत र 
कार्यक्रमका प्राथसमकता अनकूुि िए निएको हेरी उक्त आबसधक र्ोजनािँग तािमेि हनुेगरी प्रस्ततु 
गने, 
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 िंघीर् िरकारमा नेपाि िरकारिे बजेट प्रस्ततु गने िमर् जेष्ठ १५ गते तोषकएको हनुािे बजेट 
बक्तव्र्को िंघीर् नीसत िमेत स्थानीर् तहमा अिर पने िए िो षििर् िमेत स्थानीर् तहको नीसत र 
कार्यक्रम िमाबेश गने, 

 त्र्स्तै प्रदेश िरकारिे जेष्ठ मिान्त सित्र बजेट र कार्यक्रम प्रस्ततु गने हुँदा स्थानीर् तहिाई अिर 
पने िए िो षििर् िमेत स्थानीर् तहको नीसत र कार्यक्रममा िमाबेश गने, 

 आगामी आसथयक बियको नीसत तथा कार्यक्रमको अखन्तम प्रस्ताि तर्ार गने, 
 र्दद िह-ुबषियर् र्ोजना रहेछ िने त्र्िको िगानीको प्रक्षेपर् र उपिखब्ध िक्ष्र् िमेत सनधायरर् गरी 

प्रस्ततु गने, 
 बजेट िीमा सित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथसमकीकरर् गने र घाटा बजेट प्रस्ततु गनय बन्देज 

रहेको हुँदा कुनै हाितमा पसन घाटा बजेट र कार्यक्रम सिफाररश नगने, 
 िम्बखन्धत गाउँ ििामा प्राप्त बजेट तथा कार्यक्रममा छिफि गरी अिाढ २५ गते सित्र कार्यपसिका 

िँग केषह थप बझु्न ुपने िएमा कार्यपासिकामा सनदेशन िषहत प्रस्ताि िम्बखन्धत कार्यपासिकामा षफताय 
पठाउन ेव्र्िस्था गने, 

 कार्यपासिकािे र्िरी प्राप्त षफताय हनु आएको बजेट तथा कार्यक्रममा केषह हेरफेर गनय उखचत देखखएमा 
िा नदेखखएमा पषु्टट्याँई िषहत पनुिः िम्बखन्धत ििामा रार् िषहत पेश गने, 

 िम्बखन्धत ििािे अिाढ मिान्त सित्र बजेट र कार्यक्रम पाररत गरर िक्नपुने, 
 बजेट र कार्यक्रम िाियजसनषककरर्िः ििाबाट स्िीकृत िए पसछ सबसिन्न िंचार माध्र्मबाट 

िियिाधारर्को जानकारीकािासग बजेट, कार्यक्रम र सिइएका नीसत कार्यपासिकािे प्रकाखशत गनुयपने 
छ ।  

ख. र्ोजना कार्ायन्िर्न 

 गाउँििा बाट पाि िएका कृषि र्ोजनाहरुको प्रिाबकारर िंचािनका िासग आबस्र्कता अनिुार 
स्थानीर् मापदण्ि तर्ार गरर िोको आधारमा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गने छ, 

 िबै िरोकारिािािे कार्यक्रम र बजेटको कार्ायन्िर्न र खजम्मेिारी तासिका तर्ार गने, 
 कार्यक्रम स्िीकृत िए पसछ िरोकारिािा िबै षििर् प्रगसत प्रसतिेदन आमिंचार माफय त िाियजसनक 

गने गराउने र कार्ायिर्को िूचना पाटी र िेब िाइटमा राख्न े। 

 


