
chod]? ufpFkflnsf 

अजयमेरु गाउँपालिकाको कृषि षिकास काययक्रम संचािन तथा व्यिस्थापन 

ऐन                          २०७७ 

प्रस्तावना  

संबिधान कृषि तथा पशुपािन, कृषि उत्पादनको व्यिस्थापन, पशु स्िास्थ, सहकारी, 
कृषि सडक, साना लसचाई िगायत कृषि प्रसार काययक्रमको संचािन, व्यिस्थापन र 
सोको ननयमन गने जजम्मेिारी एकि अधधकार को रुपमा  स्थाननय सरकारमा 
ननहहत रहेको छ । यसैिाई आधारमानन संधधय व्यिस्थाषपका संसदिे स्थाननय 

सरकार संचािन ऐन २०७४ समेत पाररत गररसकेको  छ । सो ऐनिे स्थाननय तहको 
काम, कतयव्य र अधधकारिाई बिस्ततृरुपमा पररभाषित गरे अनरुप  सिै स्थानीय 

तहिे यसिाई कायायन्ियन गरररहेका छन ्।  

 
chod]? ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 
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उक्त पररप्रेक्षमा यस गाउँ पालिकािे संबिधान र ऐनिे प्रािधान गरेका अधधकार को 
उपयोग गरी कृषिको ब्यिसायीकरण र कृषि उध्यमलसिताको षिकास गरर स्थानीय 

तहमानै रोजगाररका अिसरहरुको सजृना गदै कृिकहरुको आयस्तर िदृ्धध गन े

िक्ष्य यस गाउँँपालिका को छ । यसिाई पुरा गनय यस गाउपालिकािे आफनो 
काययक्षेत्र लभत्र प्राथलमकताका आधारमा कृषि बिकास काययक्रम तजुयमा र  सोको 
प्रभािकारर  संचँािन तथा व्यिस्थापन गदै कृिकहरुको माग र आिस्यकता 
अनुसारका उपयुक्त कृषि प्रबिधध तथा सेिाहरु सियशुिभ रुपमा उपिब्ध गराउन ु

अननिायय भएकोिे ऐनको दफा १०२ को उपदफा २ को अधधनमा रहह यो “कृषि 

बिकास काययक्रम सचंँािन तथा व्यिस्थँापन ऐन  २०७७”  तयार गरर जारर 
गररएको छ । 

 

परिच्छेद १ 

नाम, परिभाषा ि उद्देश्य 

१। नाम ि प्रािम्भ 

क। यस ऐनको नाम “‘अजयमेरु गाउँपालिकाको कृषि षिकास काययक्रम संचािन 

तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७७” रहेको छ । 

ख।  यो  ऐन अजयमेरु गाउँ  काययपालिकािे पाररत भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन 

गरेको लमनतदेखख  िागु  हुनेछ । 

२। पररभािा 

बििय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस ऐनमा, 

क० “अध्यक्ष” भन्नािे अजयमेरु गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछय  । 



ख० “उपाध्यक्ष” भन्नािे अजयमेरु गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सम्झनु पछय  । 

ग० “ ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाइ िुझाउँछ । 

घ० “प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत” भन्नािे अजयमेरु गाउँपालिकको प्रशासकीय 

प्रमुखको रुपमा काम गनय जजम्मेिारी तोककएको प्रशासकीय अधधकृतिाई सम्झनु 
पछय  । 

ङ० “ कानून” भन्नािे संघीय कानून, प्रदेश कानून र स्थानीय कानून सम्झन ु

पछय  । 

च० “काययपालिका” भन्नािे अजयमेरु गा.पा.को गाउँ  काययपालिका सम्झन ुपछय  
। 

छ० “ऐन” भन्नािे “ अजयमेरु गाउँपालिकाको कृषि षिकास काययक्रम संचािन  

तथा व्यिस्थापन  ऐन, २०७७” िाइ सम्झन ुपदयछ । 

ज० “कृषि” भन्नािे जीिन धान्न  र षिकास, िदृ्धध का िाधग आिश्यक खाना, 
रेशा, जैषिक उजाय, जडडिुहि र अन्य िस्तु उत्पादन गनय प्रयोग गरीने िीरुिा, 
पशुपजन्छ,  माछा,माहुरी समेत र ढुसी( च्याउजात को खेती िा पािन र प्रजनन 

सम्िजन्ध कायय भन्ने िुझाउंदछ )।  

झ० “कृषि सेिा” भन्नािे कृिक को माग र आिस्यकता अनसुार सरकारी, 
गैरसरकारी तथा ननजज क्षेत्र िे कृिकप्रनत जिाफदेही तथा  उत्तरदायी रूपमा कृषि 

प्रबिधी, ज्ञान तथा सूचना प्रिाह गनुय िाई जनाउद छ। 

ञ० “कृिक” भन्नािे कृषि िा कृषि क्षेत्रमा संग्िग्न कृिक, उद्धमी  र ब्यिसायी 
भन्ने िुझाउँदछ । 



ि० “गाउँपालिका” भन्नािे संषिधान िमोजजम स्थापना भएका अजयमेरु 
गाउँपालिका सम्झनु पछय  । यसिे गाउँ काययपालिकािाई समेत जनाउने छ । 

ठ० “गाउँसभा” भन्नािे संषिधानको धारा २२२ को उपधारा ९१० िमोजजमको 
अजयमेरु गाउँपालिकाको गाउँ सभा सम्झन ुपछय  । 

ड० “पदाधधकारी” भन्नािे ‘ काययपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,  िडा अध्यक्ष 

तथा काययपालिकाका अन्य सदस्य सम्झन ुपछय  । 

ढ० “प्रदेश” भन्नािे संषिधानको अनुसुधच अनुरुपका  प्रदेश सम्झनु पदयछ । 

ण० “बिियगत शाखा” भन्नािे अजयमेरु गाउँपालिकामा कृषि क्षते्रको षिकासका 
िाधग स्थापना भएका  शाखा िाई जनाउँदछ । यसिे अन्य षिियगत क्षेत्रको 
षिकासकािाधग अजयमेरु  गाउँपालिकामा स्थापना भएका शाखा समेत जनाउँदछ । 

त० “मन्त्रािय” भन्नािे कृषि षििय हेने नेपाि सरकारको संघीय मंत्रािय 

सम्झन ुपछय  । यस शब्दिे कृषि बििय हेने प्रादेलशक मंत्राियिाई समेत जनाउँदछ 

थ० “योजना” भन्नािे आयोजना, पररयोजना तथा काययक्रम समेतिाई 

जनाउँदछ । 

द० “िडा” भन्नािे अजयमेरु गाउँपालिकाको िडािाई सम्झन ुपछय  । 

ध० “िडा अध्यक्ष” भन्नािे अजयमेरु गाउँपालिकाका  िडाका  अध्यक्ष सम्झन ु

पछय  । 

न० “िडा सलमनत” भन्नािे संषिधानको धारा २२२ को उपधारा धारा २२३को 
उपधारा  िमोजजमको अजयमेरु  गाउँपालिकाको िडा सलमनत सम्झन ुपछय  । 

ि० “सदस्य” भन्नािे, 



१। अजयमेरु गाउँ सभा िा गाउँ काययपालिकाको सदस्य सम्झन ुपछय  र सो शब्दिे 

गाउँ सभा िा गाउँ काययपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, िडा अध्यक्ष िा िडा 
सलमनतको सदस्यिाई समेत जनाउँछ ।  

२। कृषि सलमनतको सम्िन्धमा अजयमेरु गाउँपालिमा कृषि काययक्रम संचािन र 

व्यिस्थापन गनय  ‘ गाउँपालिकामा गठन भएको कृषि सलमनत तथा उप सलमनतका  
संयोजक, उप संयोजक तथा  सदस्य समेतिाई  जनाउँछ । 

३। “सलमनत” भन्नािे यस काययषिधधको व्यिस्था अनुसार अजयमेरु 

गाउँपालिकामा गठन भएको कृषि षिकास सलमनत तथा उपसलमनतिाई जनाउँदछ । 

४। “संषिधान” भन्नािे नेपािको  संषिधानिाइ सम्झन ुपदयछ । 

५।  “संघ” भन्नािे संघीय संरचनाको सि ैभन्दा माधथल्िो इकाइको रुपमा रहन े

संघीय तह सम्झनु पदयछ । 

६। “स्थानीय तह” भन्नािे अजयमेरु गाउँपालिकािाई जनाउँद छ । 

         ३। ऐनको उद्देश्य  

यस ऐनको मूि उद्देश्य गाउँपालिकािे आफ्नो काययक्षेत्र लभत्र अििम्िन गने कृषि 

बिकास काययक्रम को तजुयमा, सोको प्रभािकारर संचािन तथा व्यिस्थापन मा 
सहयोग पुरयाउने र कृिक पररिारिाई कृषि संिजन्ध सेिा प्रिाह गने रहेका छ । 
यसका षिलशष्ि उद्देश्यहरु देहाय अनुसार रहेका छन ्। 

क० कृषि सेिा प्रिाहका िाधग अिस्यक संस्थागत संरचना िनाउन र सोको 
प्रभािकारर पररचािनमा सहयोग   

    गने । 



ख० गॉउपालिकाको िाषियक तथा आिधधक कृषि बिकास योजना तजुयमा गनय सहयोग 

पुरयाउन े।  

ग० काययक्रम तजयँ ुमा तथा संचािनमा राजनैनतक तथा प्रशासनीक जिाफदेहहता 
िद्धध गनय सहयोग गने । 

घ० कृषि बिकास काययक्रम संचािनका िाधग आिस्यक नीनत ननमायण तथा मापदण्ड 

ननधायरण गनय सहयोग पुरय्ाउने र  

 

परिच्छेद २ 

 कृषष बिकास काययक्रम संचालनका लागि संथाित संिचना  

२।१ िाउँपाललकाको कमयचारि व्यिस्था तथा संिठन संिचना 

क० ‘गाउँपालिकािे आिस्यकता र प्राथलमकता अनुसार कृषि क्षेत्रको समग्र 

षिकासका िाधग कायय संचािन गनय गराउन गाउँपालिकािे पाररत गरेको कायय 
षिभाजन ननयमाििी िमोजजम कृषि /पशुषिकास शाखा  िा शाखा स्थापना गने छ 

। ऊक्त शाखाको काम, कतयव्य र जजम्मेिारी स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ 

को अधधनमा रहह गाउँपालिकािे पाररत गरेको कायय बिभाजन ननयमाििीमा 
व्यिस्था भए िमोजजम हुनेछ । त्यस्तै िडा िा सेिा केन्रस्तरमा समेत कृषि 

काययक्रम संचािन ब्यिस्थापन गनय आिस्यक प्राषिधधक सेिा सहज एिम 

प्रभािकारी िनाउन का िाधग िहुपछीय कृषि  प्रसार पद्धती का िाधग आिस्यक 

संयन्त्र िा इकाईको स्थापना गने छ । 



ख० उक्त शाखा तथा िडा िा सेिाकेन्रमा कनत स्थायी र करारका कमयचारी रहन े

छन भन्ने बििय गाउँपँािीकािे सभे गरर पाररत गरेको संगठन संरचना अनुसार 

हुने छ  । 

ग०   गाउँपालिकािे श्रोत साधनको अधधकतम उपयोग र िागत न्यूननकरणका 
िाधग अन्य सरकारी, गैह्रसरकारर संघ ससं्था तथा ननजी क्षेत्रका सेिा प्रदायकहरु 

संग साझेदारी  गरर कृषि सेिा प्रिाहका िाधग आिश्यक संयन्त्र को स्थापना तथा 
पररचािन गने छ ।  

घ०  गाउँपालिकािे आिस्यकतानुसार स्थाननय कृषि श्रोत व्यजक्तहरु को बिकास 

तथा पररचािन गरर कृषि सेिाको बिस्तार गने छ ।  

ङ० गाउँपालिकँा क्षेत्रमा संषिधान र स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ 

पररच्छेद ३ मा ननधायरण भएका कृषि बिकासका काययक्रमिाई प्रभािकारीरुपमा 
कायायन्ियन गनय गराउन आिस्यक काययक्रम तजुयमा, स्थाननय कृषि बिकासका ननती 
ननयम, काययबिधध, मापदण्ड ननधायरण तथा जनप्रनतननधधहरुको काययक्रम प्रनत 

जिाफदेहहता सुननजश्चत गनय गाउँपालिकािे पाररत गरेको कायय षिभाजन तथा 
काययसम्पादन ननयमाििीको अधधनमा रही सामाजजक समिेलसताका आधारमा 
पालिका तथा िाडय स्तरीय कृषि षिकास सलमनत तथा आिस्यकता अनुसार 
सामुदानयक कृषि सेिा केन्र गठन गररने छ । सलमती को गठन, तथा सोको काम 

कतयव्य अनुसूची १ िमोजजम हुनेछ। 

२।२ िाउँपाललका  तह मा कृषष षवकास सलमती िठन तथा परिचालन 

गाउँपालिका क्षेत्रमा संषिधान र  ऐन द्िारा ननधायरण गरेका कृषि बिकासका 
काययक्रमिाई प्रभािकारीरुपमा कायायन्ियन गनय गराउन आिस्यक काययक्रम तजुयमा, 
स्थाननय कृषि बिकासका ननती ननयम, काययबिधध, मापदण्ड ननधायरण तथा 



जनप्रनतननधधहरुको काययक्रम प्रनत जिाफदेहहता सुननजश्चत गनय एिम कृषि षिकास 

का काययक्रम िाई िहुपछीय अझ षिकेजन्रतरुप मा संचािन गनय  गाउँपालिकािे 

काययपालिका अन्तगयत अनुसूची १  मा सजम्मलित एक कृषि बिकास सलमती गठन 

गररने छ । 

कृषि षिकास सलमनतको काम, कतयव्य, अधधकार, जजम्मेिारी र उत्तरदानयत्ि 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ मा उल्िेखखत प्रािधानहरुको पररधध लभत्र रहह 

पालिका कृषि बिकास सलमनतको काम, कतयव्य र अधधकार  ननम्नानुसार हुन ेछ । 

क। कृषष बिकास योजना तजजयमा  

 गाउँपालिकाको कृषि बिकासको प्राथलमकताहरु ननधायरण गने, 

 गाउँपालिकाको िाषियक, आिधधक तथा रणनैनतक कृषि योजना तजुयमा गरर 
गाउँ सभािाि अनुमोदन गराउने ।  

 योजना तजुयमा गदाय संिजन्धत सि ैसरोकारिािाहरुको सहभाधगता सुननजश्चत 

गने । 

 महहिा तथा बिपन्न िगय, ब्यािसायीक कृिक, यूिा कृिक, िैदेलशक 

रोजगारीमा गएका पररिारहरू िक्षक्षत गरर कृषि बिकास काययक्रम तजुयमा तथा सोको 
काययन्ियन मा सहयोग गने ।  

ख। नीतत तनमायणः  

 कृषि तथा पशु बिकास संिजन्ध स्थानीय नीनत, कानून, काययबिधध, मापदण्ड 

तजुयमा गरर आिस्यकता अनुसार गाउँ काययपालिका तथा गाउँ सभािाि पास गराई 

स्थाननय राजपत्रमा प्रकालसत गने र  सोको कायायन्ियन गने गराउने ।  



ि। समन्वय तथा सहकायय   

 गाउँपालिकाका बिलभन्न सलमनत तथा उपसलमनतहरु िगायत 

गाउकाययपालिका तथा गाउँसभा संग समन्िय  गने । 

 कृषि योजना तजुयमा तथा सो को प्रभािकारर काययन्ियनका िाधग कृषिमा 
सँंिग्न कृिक  संघ, संगठन, कृषि सहकारर, बिलभन्न सरकारर, गैह्रसरकारर संघ 

संस्था तथा ननजी क्षेत्रहरु संग समन्िय र सहकायय गने ।  

 कँृषि बिकास संग संम्िजन्धत काययका िाधग अन्तर पालिका समन्िय, कषि 

ज्ञानकेन्र, भेिेररनरर हस्पीिि तथा पशु  बिज्ञकेन्र, प्रदेश तथा संनघय सरकारका 
कारय्ािय तथा आयोजनाहरु संग सहकायय र समन्िय गने ।  

घ। िजेट तथा जनशक्तत व्यिस्थापनः 

 कृषि बिकासका िाधग आिस्यक िजेिको िेखाजोखा, व्यिस्थापन तथा सोको 
प्रभािकारर पररचािन गने गराउने । 

 गाउपालिकामा कृषि बिकास काययक्रम संचािनका िाधग आिस्यक 

जनशजक्तको प्रक्षेपण तथा व्यिस्थापन गनय गाउकाययपालिकािाई सहयोग गने । 

ङ। गाउँपालिकाको कृषि बिकासका सम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान गने गराउन े

। 

च। अनुगमन तथा मुल्याङकन  

 गाउँपालिका द्िारा संचालित बिलभन्न कृषि बिकास काययक्रमहरुको ननयलमत 

अनुगमन, उपिजव्धहरुको सलमक्षा गरर कृषि बिकास शाखािाई राय सुझाि तथा 
ननदयँशेन हदने । 



छ। कृषि उत्पादन सामग्रीहरु मि, िीउ बिजन, लसचंाई, कृषि औजार आदीको 
ब्यिस्थापन तथा  उत्पाहदत िस्तुहरु को प्रसोधन, प्याकेजजंग  र िजारीकरण 

आिस्यक नीनतगत व्यिस्था गने । 

ज।  गाउँपालिका तहमा  ननमायण गरर संचािन गररने साना लसचाई आयोजनाहरुको 
सम्भाव्यता अध्ययन तथा  सभ ेडडजाइन गराई जि उपभोक्ता/कृिक समूह माफय त 

साना लसचंाई का योजना ननमायण तथा संचािन गने गराउने । 

झ।  संनघय तथा प्रादेलशक सरकारिाि गाउँपालिकास्तरमा संचािन हुन े लसचाइका 
योजनँा हरुको छनौि तथा ननमायण र सो को प्रभािकारर संचािन का िाधग संनघय 

तथा प्रादेलशक सरकार संग समन्िय र सहकायय गने । 

य। क्षमता अलभिदृ्धध  

 कृषि काययक्रम िाई प्रभािकारर संचािन तथा व्यिस्थापनका िाधग 

सलमतीका पदाधधकारर, कमयचाररहरु, काययपालिका तथा व्यिस्थापीका का 
सदस्यहरुको क्षमता अलभिदृ्धध गने । 

ि। कँषृि उत्पादन, उत्पँादकत्ि िदृ्धध तथा उत्पाहदत िस्तुहरुको प्रशोधन र 
िजाररकरण गनय आिस्यक नीनतगत व्यिस्था गने । 

 

  

 

परिच्छेद ३ 

स्थातनय तह मा कृषष बिकास काययक्रम संचालन तथा व्यिस्थापन  

३।१ स्थातनय कृषष बिकासका तनती तनयम, काययबिगि, मापदण्ड तनिायिण 



 स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररधधलभत्र रहेर गाउँपालिकािे कृषि 

बिकाशको िाधग स्थानीय ऐन, नीनतनीयम तथा काययक्रम संचािनक िाधग 

आिस्यक मापदण्ड िनाइ सो को आधारमा काययक्रम संचािन गनुय पने छ । 

 स्थानीय नीनत ननयम तजुयमा गदाय महहिा कृिक, िैदेसीक रोजगारी मा रहेका 
घर पररिार का सदस्यहरू, कृषि उद्यमी, साना तथा ब्यिसायीक कृिकहरुका िाधग 

िक्षक्षत गरर सामाजजक समािेसीताका आधार मा नीनत ननमायण गरर िागु गने । 

३।२। स्थानीय कृषष बिकास  योजना ि िजटे  तजजयमा 

 गाउँपालिकािे अनुसूची १ िमोजजम गहठत कृषि षिकास सलमनत को 
सहयोगमा भूगोि अनुसार प्राबिधधक रुपिे उपयुक्त हुनेगरी कृषि क्षते्रको 
प्राथलमकता ननधायरण गने छ  ।  

 गाउँपालिकािे अल्पकािीन, मध्यकािीन तथा दीघयकािीन कृषि षिकास 

योजना तजुयमा गरी काययपालिकािाि स्िीकृत गराउने र उक्त योजनामा लिएका 
नीनत रणनीनतिाई आिस्यकतानुसार गाउँपालिकाको आिधधक योजनामा समािेश 

गरी िागु गने गराउन े।  

 गाउँपालिकािाि िजिे पूिायनुमान र मागयदशयन प्राप्त भए पनछ सलमनतको 
िैठक िाि िडास्तर र  गाउँपालिका स्तरीय िजेि पूिायनुमानिाई िाँडफाँि गनय कृषि 

षिियक सि ै सरोकारिािाको िैठक आयोजनँा गने र शाखागत िा िडागत 

िाँडफाँि गने र योजना तजुयमा मा सहभाधगता जनाउन काययक्रम समेत स्िीकृत गने 
। 

 उक्त स्िीकृत बिियगत क्षेत्र र आिधधक योजनािे लिएका िक्ष्य र उद्देश्य 

प्राजप्तका िाधग िाषियक योजना तजुयमाको लसिलसिामा िजेि पूिायनुमान र 

मागयदशयन मा समािेश गनय गाउँपालिका संग समन्िय गने छ । 



 गाउँपालिकािे कृषि षिकास को योजना तजुयमा गदाय साना तथा मझौिा 
लसचंाईको योजनािाई  समेत समािेस गरर िनाउनु पन े  छ । स्थानीय तहमा 
लसचंाई का योजना िनाउदा तथा सो को कायय संचािन गदाय जिउपभोक्ता 
सलमनत/कृिक समुहको सकक्रय सहभाककता सुनुजस्चत गनुय पने छ । 

 

 योजनाको  प्राथलमकता ननधायरण,  तजुयमा तथा कायायन्ियन अनुसूची २ 

िमोजजम  हुनेछ ।  
 

३।३ िकम प्रवाह प्रकृया ि कोष व्यवस्थापन िजेट तनकासा, आम्दानीका प्रमजख 

श्रोत, कोष व्यवस्थापन ि संचालन 

 खचय िने अक्ततयािी ि काययषविी 

क। संघ र प्रदेश सरकारिाि  गाउँपालिकामा सशतय, बिशेि िा सम्पूरक अनुदानको 
रुपमा कृषि क्षेत्रको प्राप्त िजेि िाई गाउँपालिकािे पनन आफ्नो आय िा 
समाननकरण अनुदानिाि रकम थप गरी पठाउन सक्ने छ । 

ख। िैदेलशक श्रोतको अनुदान, ऋण िा प्राषिधधक सहायता अन्तगयतको रकम समेत 

सशतय रुपमा गाउँपालिकािे ननकासा पठाउने छ ।  

ग। यसरर कृषि क्षेत्रकािाधग प्राप्त भएको रकम सम्िजन्धत सभािाि िजेि स्िीकृत 

भएको सात हदन लभत्र गाउँपालिकाको अध्यक्षिे प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिाई 

िजेि खचय गने अजततयारी प्रदान गने छ । 

घ। प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिे अजततयारी प्राप्त भएको १५ हदन लभत्र सम्िजन्धत 

शाखा प्रमुख र िडा सधचििाई काययक्रम र िजेि सहहत प्रचलित कानून िमोजजम 

खचय गने गरी अजततयारी हदइने ब्यिस्था रहेकोिे कृषि/पशु षिकास शाखािे पनन 



प्रमुखप्रशासकीय अधधकृतिे मागेको षििरण उपल्ब्ध गराई समयम ैिजेि ननकासा 
गराउने । 

ङ.  कृषि/पशु षिकास शाखािे आफुिाई प्राप्त अजततयारी  र कायायन्ियन मागय 
दशयन सम्िजन्धत कृषि सलमनतमा पेश गने र कायय जजम्मेिारी तालिका िमोजजम 

जजम्मेिार पदाधधकारीिाई काययक्रमको िाँडफाँि गरी खचय गनय गराउने ननदेशन 

हदनेछ । 

च। प्राप्त िस्तुगत सहायता षितरण भन्दा अगाडड गुणस्तर एकीन गरी ननजश्चत 

भए पनछमात्र षितरणको ब्यिस्था लमिाई कृषि काययक्रममा िस्तुगत सहायता तथा 
अनुदान समेत षितरण गनुय पने हुनािे कहाँ, कस्िे , कहहिे र कसरी षितरण गररने 
हो सोको िाँडफाँि सलमनतिाि गरी जजम्मेिारी ककिान गररने छ ।  

छ। अनुदान र सहुलियत  षितरण सम्िजन्ध छुट्िै काययषिधध गाउँकाययपालिकािाि 

पाररत गराउनुपन ेछ । 

ज। प्राप्त िस्तुगत सहायता षितरण भन्दा अगाडड गुणस्तर एकीन गरी ननजश्चत 

भए पनछमात्र षितरणको ब्यिस्था लमिाइने छ ।  

झ। िस्तुगत सहायता अन्तगयतको पकेिहरु स्थानीय तहम ैखररद गनुय पने हो भने 
साियजननक खररद ननयमाििी िमोजजम खररद योजनामा समािेश गरी  समयमै 
खररदको ब्यिस्था लमिाइने छ ।  

ञ। स्थानीय ककसानिाि खररद गनुय पने हो भने गुणस्तरको एककन गरी मात्र खररद 

गररने छ । 

ि। बिियगत शाखािे अजततयारी प्राप्त भएको रकमको अजततयारी प्राप्त 

अधधकृतिे  िाषियक िजेि र चौमालसक बिभाजनको पररधध लभत्र रही खचय गने, िेखा 



राख्न े िा राख्न िगाउने, िेखापरीक्षण गने गराउने, िेरुज ु फर्छययौि गने छ । नय 

सिैकाययको जजम्मेिारी र उत्तरदानयत्ि सम्िजन्धत अजततयार प्राप्त अधधकारीको हुन े

छ । 

ठ। खचय खाता सम्िजन्धत शाखामा िा एकककृत कोि संचािन प्रणािी अन्तगयत 

संचािन कानुन िमोजजम हुनेछ । 

 ड।अजततयार प्राप्त अधधकृतिे खचयको फाँििारी र प्रनतिदेन गाउँपालिकामा 
मालसक रुपमा तोककएको ननहदयष्ि ढाँचामा पठाउनु पने छ । 

ढ। चौमालसक रुपमा स्थानीय काययषिधध ऐन िमोजजम िजेि ननकासा माग गनुय पन े

छ। 

ण। गाउँकाययपालिकािे िाषियक िजेिको २५ प्रनतशत रकम पुँजीगत खचयमा 
रकमान्तर गनय सक्ने छ र पुँजीगत खचयिाि चािूखचयमा रकमान्तर गनय पाइने छैन 

। 

त। अन्य कायय गाउँपालिकािे पाररत गरेको काययषिधी र  तोके िमोजजम गनुय पने छ 

। 

थ। कृषि काययक्रममा िैदेलशक सहायता अन्तगयत को रकम भए सम्झौता 
िमोजजमको शतयका अधधनमा रही खचय गनुय पने छ र आधथयक प्रनतिेदन तोककएको 
ढाँचामा सम्िजन्धत षिकास साझेदारिाई समेत उपिब्ध गराउनु पने छ । 

द। यहद िैदेलशक सहयोगको प्राषिधधक सहायता अन्तगयत रकम संघीय सरकारको 
स्िीकृनतमा  स्थानीय तह संग सम्झौता गरी कायय संचािन गररएको छ र रकम 

स्थानीय कोििाि प्राप्त भएको छ भन े द्िी पक्षीय सम्झौता िमोजजमका शतय 
पािना गनुय पने छ र ननजिे मागेको ढाँचामा हहसाि िुझाउन ुपने छ । 



ध। नय सि ै काययको िेखापरीक्षणको जजम्मेिारी सम्िजन्धत अजततयारी प्राप्त 

अधधकारीको हुनेछ र िाषियक रुपमा िेखापरीक्षण प्रनतिेदन सम्िजन्धत षिकास 

साझेदारिाई समेत उपिब्ध गराउन ुपने छ । 

न। िेखा सम्िजन्ध सम्पूणय प्रनतिेदन िाषियकरुपमा सम्िजन्धत सभाको िेखा 
सलमनतमा प्रस्तुत गनय  गाउँकाययपालिकामा प्रस्तुत गनुय पने छ । 

य। िजेि कायायन्ियन गदाय षितीय जोखखम न्यूननकरण का कारण र ननराकरणका 
उपाय समेत अििम्िन गरी न्यूननकरण गने पहि गने ।  

 ३।४ पारदलशयता, जिािदेहहता तथा उत्तरदानयत्ि, प्रचार, प्रसार, सूचनाको हक र 
सुशासनका औजार हरुको प्रयोग, गुनासो व्यिस्थापन 

 गाउँपालिकामा  गररने कृयाकिाप, प्रदान गररने सेिा सुषिधािाई पारदलशय, 
उत्तरदायी, जिािदेहह र प्रभािकारी रुपमा  नागररक प्रनत सम्िेदनलशि भइ संचािन 

गने ।  

 यसरी संचािन गदाय नागररकको व्यापक सहभाधगतामा संचािन गने गराउन े

।  

 गाउँपालिकामा काययक्रम संचािन गदाय सुशासनका मूिभूत मान्यता जस्त ै

कानूनको शासन, आधथयक अनुशासन, मानि अधधकारको पूणय प्रत्याभुनत, 

षिकेन्रीकरण तथा भ्रष्िाचारमुक्त  प्रशासन जस्ता असि शासनका आधारभूत 

मान्यतािाई आत्मसात गदै कायय गने संस्कृनत अििम्िन गने ।  

 गाउँपालिकामा  सुशासन कायम गनय गराउन गाउँपालिकािे षिशेि पहि गने 
छ र स्थानीय सरकारिाि कृषि काययक्रममा सुशासनको प्रत्याभुनत हदिाउन  असि 

शासनका  ननम्न मूल्य मान्यताको अििम्िन गने । 



 स्थानीय कृषिकाययक्रममा सम्िद्ध सि ैकमयचारी र संघ, संस्था  गाउँपालिका 
प्रनत उत्तरदायी भइ कायय गने छन र तोककएको जजम्मेिारी तोककएको समयमा 
सम्पादन गरी जिािदेही प्रशासन संचािन गने । 

 शाखा र इकाई कायायियिे आफ्ना मातहतका कमयचारीको कायय षििरण तयार 

गरी तदअनुसार जजम्मेिारी ककिान गने ।  

 कृषि समिद्ध सिै शाखा प्रमुख िीचमा काययसम्पादन करार गररने छ र उक्त 

करारको संस्थागतरुपमा ननयलमत समीक्षा गने गराउने ब्यिस्था लमिाउने ।  

 कृषि सम्िद्ध सिै शाखा िा  कायायिय िे आफ्नो शाखािाि उपिब्ध गराइने 
सेिा, सुषिधा िाई ननहदयष्ि ढाँचामा नागररक िडापत्रमा प्रकालशत गरर राख्न ेब्यिस्था 
गने ।  

 षिकास ननमायणका काययमा नागररकको सहभाधगता िदृ्धध गराउन 

सहभाधगतातत्मक समािेशी योजना प्रकृया अननिायय अििम्िन गररने छ र कायय 
संचािन गदाय नागररकको संिग्नता र स्िालमत्ि प्राप्त हुन ेगरी गररने छ। यसरी 
कायय गदाय षिशेि गरेर अल्पसंतयक, लसमान्तकृत िा साना ककसान र महहिा प्रनत 

षिशेि सम्िेदनशीि रहने गरी कायय ब्यिस्था लमिाउने ।  

 ननजश्चत रकम भन्दा माधथको षिकास ननमायणकाययमा सि ै षििरण देखखन े

गरी योजना स्थि र साियजननक स्थानमा सूचना पािीको  होडडिंग िोडयको  व्यिस्था 
गने ।   

 नागररकको गुनासो सुन्ने र संिोधन गने संस्थागत संयन्त्र स्थाषपत गरी 
कृयालशि गराइने छ, र हँेिोसरकार र हििाइन ,मोिाइि एपजस्ता व्यिस्था 
गाउँकाययपालिकािे गनय पहि गने ।  



 सुशासनका औजार जस्तै साियजननकरण सामाजजक परीक्षण, नागररक 

सुनिाई, नागररक पषृ्ठपोिण प्रनतिेदन सम्िजन्धत  काययषिधधमा तोककएको 
समयमा गने गराउने व्यिस्था लमिाउने ।  

 नागररक िा सियसाधारणकािाधग आफ्नो आय व्ययको षििरण साियजननक 

गने गराउने र कायायियको िेिसाइिमा समेत ननयलमत रुपमा राख्न े व्यिस्था 
लमिाउने । 

 आन्तररक र अजन्तम िेखापरीक्षण  गराउने र िेरुजुिाई समयमा ननयलमत, 

असूिउपर गरी फर्छययौि गने गराउने ब्यिस्था गने । 

 साियजननक खरीद ऐन ननयमाििी िमोजजम खररद कायय गने गराउने ।  

 आचार संहहता अननिाययरुपमा पररपािना गने गराउने । 

 सूचनाको हक सम्िजन्ध ऐनको पािना गररने  र िधगयकृत िाहेकका सि ैसूचना 
नागररकको पहँुचमा पुरयाउने । 

 िाषियक काययक्रम र िजेि र चौमालसक  तथा िाषियक प्रगनत प्रनतिेदन 

आमसंचार माफय त साियजननक गने गराउने र कायायियको सूचना पािी र िेिसाइिमा 
राख्न े। 

 ननणयय गदाय काननूसम्मत प्रकृया पुरयाईमात्र अजततयारिािािे ननणयय लिने 
छ र ननणययको िैधताका साथै साियजननक नागररकको ग्राह्यता समेत प्राप्त गररने 
गरी कायय गने । 

 षिकास ननमायणका काययक्रम र योजना तथा सेिा प्रिाहिाई क्रमश स्िीकृत 

काययतालिका र नागररक िडापत्रमा तोककएको समयमा सम्पन्न गने गराउने । 



 भ्रष्िाचारमा शुन्य सहनलशिता अपनाइने छ र कुन ैपनन भ्रष्िाचार हुन नहदने 
िातािरण श्रजृना गन ेगराउन े

 सि ैपदाधधकारीिे सम्पनत षििरण समयमानै तोककएको कायायियमा पेश गने 
पद्धनत अििम्िन गने 

 अनुदान िा षिउषिजन िा सरकारी श्रोत षितरणको काययषिधध स्िीकृत गराई 

मात्र बितरणको ब्यिस्था गुनासो नआउन ेगरी गने गराइने छ र सम्भि भए सम्म 

षिपन्न िगय र सीमान्त ककसानिाई उपिब्ध हुने गरी काययषिधीमा ब्यिस्था गने र 

 षित्तीय जोखखम न्यूननकरणका सि ैउपाय अििम्िन गने  

३।५  अनजिमन, मजलयांकन, समीक्षा ि प्रततवदेन 

क। अनजिमन 

 योजना िा काययक्रमको एकि िा संयुक्त अनुगमनको ब्यिस्थाकािाधग 

अनुगमन काययको काययतालिका गाउँपालिकाको अनुगमन सलमनतिाि स्िीकृत गराई 

राख्न ेर िजेि समेत छुट्ट्याउने  । 

 कृषि सलमनतिे आिस्यकतानुसार को िोिी गठन गरी ननयलमत अनुगमनको 
ब्यिस्था लमिाउने छ 

 अनुगमनका क्रममा नीनत, योजना, काययक्रम तथा आयोजनाहरुमा ननम्न 

कुराको षिश्िेिण गने 

- श्रोतसाधनको प्राजप्त र प्रयोग स्िीकृत िजेि र समयतालिका अनुसार भए 

नभएको 

- अपेक्षक्षत प्रनतफि समयम ैर िागत प्रभािकारी रुपमा हालसि भए नभएको 



- कायायन्ियन क्षमता के कस्तो छ 

- के कस्ता समस्या र िाधा व्यिधान देखखएका छन र नतनको समाधानका 
ननजम्त के कस्ता उपाय अििम्िन गनुय पछय  । 

 सूचना प्रषिधधको उपयोगिाि अनुगमन सूचना प्रणािी ितयमानमा स्थाषपत 

गदाय उपयुक्त हुने हुनािे अनुगमनका िाधग उपयुक्त प्रणािी षिकास गने  

 गाउँँपालिकामा अनगुमन र सुपररिेक्षणकािधग उपाध्यक्षको संयोजकत्िमा 
गहठत संस्थागत संयन्त्रको व्यिस्था  भएकोिे उक्त संयन्त्र संग सलमनतिे 

समन्िय गरी अनुगमनको ब्यिस्था गने। 

 स्थानीय कृषि षिकास सलमनतिे पनन आफु अन्तगयत संचालित 

काययक्रमहरुको समयमै अनुगमन गनय कृषि षिकास सलमनतको संयोजक िा अन्य 

सदस्यको संयोजकत्िमा सम्िद्ध  शाखाका प्रमुख िा ननजको प्रनतननधध, 

गैरसरकारी संस्थाको प्रनतननधी, कृिक समूहको प्रनतननधध, सहकारी संस्थाको 
प्रनतननधध रहेको अनुगमन उप सलमनत गठन गने र त्यस्को सधचि कृषि/पशु 

शाखाका प्रमुख िा ननजिे तोकेको अधधकृत कमयचारी हुने ब्यिस्था लमिाउने। 

 उक्त उपसलमनतिे आफ्नो काययषिधध आफै िनाउन ेछ र संयुक्त िा एकि 

अनुगमनको ब्यिस्था समेत गने छ यस उप सलमनतिे उपिजब्ध  र पररणाम  को 
मापन सूचक तयार गरी स्िीकृत गराई राख्न े छ । त्यस्तै कृषि सम्िद्ध अन्य 

सरोकारिािा गैर सरकारी संस्था, ननजी र सहकारी क्षेत्र एिं षिकास साझेदार का 
िीचमा पनन अनुगमन प्रणािीका सूचक ननधायरण गरी कृषि सलमनतको अनुगमन 

प्रणािीमा समाहहत गनय सककने सूचक ननधायरण गरी िागु गररने छ। अनािश्यक 

सूचनाहरु माग नगने र आिस्यक सूचना नछुिाउने नीनत समेत अििम्िन गने। 



 यसरी सूचक तयार गदाय गाउँपालिका िाई कृषि क्षेत्रको  आधारभूत सूचना 
उपिब्ध गराउनुका साथै आिधधक योजनामा ननहदयष्ि गरेका षिियक्षेत्रगत  सूचक 

हरुसंग लमिान गनय समन्िय गरी तदनुसारको प्रनतिेदन पठाउने व्यिस्था गने। 

 जजल्िा समन्िय सलमनत र प्रादेलशक सरकारमा पठाइने सूचना िारेमा पनन 

पूिय जानकारी  तततत ननकायिाि माग गने। 

 स्थानीय प्राथलमकता प्राप्त, िहुिषियय िा पूजजगत िगानी अत्यधधक भएका 
योजना, काययक्रमहरुका िाधग छुट्िै सूचक तयार गरी ननयलमत अनुगमन गने 
प्रणािी स्थाषपत गररने छ र देखा परेका समस्या समयम ैसमाधान गरी योजना 
काययक्रम सुचारु गराउने व्यिस्था लमिाउन।े 

 अनुगमन काययकािाधग िाग्ने अनुमाननत िजेि समेत यस उपसलमनतिे तय 

गरी सलमनतमा पेश गने छ। 

 सलमनतिे बिियगत शाखािाई पनन सुपररिेक्षण तथा अनुगमनका िाधग 

िजेिको ब्यिस्था गरी अनुगमन गनय गराउन आिस्यक ननदेशन हदने  

 यसरी अनुगमन गराई बिियगत कृषि सलमनत र स्थानीय तहको सलमनतमा 
ननयलमत प्रनतिेदन हदने व्यिस्था गने । 

 अनुगमन,मुल्यांकनमा  जजल्िँा समन्िय सलमनतको समेत भूलमका रहने 
हँुदा  षिकास गररएका अनुगमन सूचक, काययतालिका आहदिारे गाउँकाययपालिका 
माफय त जजल्िा समन्िय सलमनतमा समेत पठाउने । 

ख। मध्यावगि मजलय्ांकन 



 स्थानीय गाउँपालिकामा आिधधक योजना तयार गरी संचािनमा ल्याएको छ 

भने उक्त योजनाको समजष्ि उपिजब्ध र पररणाम को मापन हुन ेगरी िाह्य ननकाय 

िा बिशेिज्ञिाि मध्यािधध मुल्यांकन गने प्रणािी अििम्िन गने। 

 िहु िषियय योजना िा प्राथलमकता प्राप्त योजना हरुको पनन मध्यािधध 

मुल्ल्यांकन गररने प्रणािी अििम्िन गने । 

ि। अक्न्तम मजलय्ांकन 

 योजनाका िहृतर िक्ष्य र उद्देश्य हाँलसि भए नभएको, कहाँ, के कस्ता सिि 

र कमजोर पक्ष रहन गए बिश्िेिण गरी व्यिस्थापनिाई उपयकु्त नीनत, रणनीनत 

तय गनय मद्त पुरयाउन ब्यिस्थाकािाधग अजन्तम मुिँ्यांकन को ब्यिस्था गने। 

 गाउँपालिकािे तयार गरेको आिधधक योजनाको समजष्ि अजन्तम प्रभाि 

मुिय्ांकन गने प्रािधान राख्न।े 

 मूल्यांकन प्रणािीमा कृषिक्षेत्रको समेत प्रभाि मुल्ल्यांकन गनय गराउन 

ब्यिस्था लमिाउने। 

 अजन्तम मुिँ्यांकन िधग तेस्रो पक्षका षिज्ञ िाि गनुय गराउने ब्यिस्था गने । 

घ० समीक्षा 

 गाउँपालिकँामा प्रत्येक चौमालसक र िाषियक रुपमा संचालित सि ैयोजना, 
काययक्रम, आयोजना िा कृयाकिापहरुको प्रगनत समीक्षा गाउँकाययपालिकािे गने  
हुनािे कृषि षिकास सलमनतिे पनन सलमनत अन्तगयतका सिै काययक्रमको सलमनतमा 
समीक्षा गरी समीक्षाको ननचोड गाउँकाययपालिकाको समीक्षा िैठकमा पेश गने । 

 यस्तो समीक्षा िैठकको आयोजनँा गाउँपालिकाको िैठक िस्न ु अगाडी 
ननजश्चत गने 



 यस समीक्षा िैठकमा सरोकारिािा सि ैसरकारी, गरैसरकारी, ननजी, सहकारी, 
षिकास साझेदारहरुको सहभाधगता सुननजश्चत गने । 

 समीक्षा मा आँकडा प्रस्तुनत गनुय भन्दा पनन  देखा परेका मुद्दा, 
समस्याहरुिारे छिफि गने र समस्या समाधानका सहज उपायको  खोजज गने र 

कुन तहिाि उक्त समस्या समाधान हुन ेहो सोको समेत जजम्मेिारी तोक्ने कायय 
गने । 

 कृषि बिियक पूजजगत खचयमा कमी हुनुमा  देखापरेका  समस्याको समेत 

समयम ैननदान गररने गरी समाधान खोज्न े

 स्थानीय, प्रादेलशक िा राजष्िय प्राथलमकता प्राप्त योजनाको २/२ महहनामा 
समीक्षा गररने प्रणािी अििम्िन गने । 

 षिकास साझेदारहरुको सहयोगमा संचालित योजना को समीक्षा समेत गने र 

 समीक्षा िैठकमा प्राप्त गुनासाहरुिाई  समेत सम्िोधन गने । 

ङ। प्रततवेदन 

 गाउँपालिकािे पाररत गरेको आधथयक काययषिधी अनुसारको ढाँचामा  आधथयक 

प्रनतिेदन हरु मालसक रुपमा अजततयार प्राप्त शाखा प्रमुखिे तोककएको कायायिय िा 
ननकायमा पठाउने । 

 भौनतक प्रगनत प्रनतिेदन साधारणतया चौमालसक भुक्तान भएको ७ हदन लभत्र 

अजततयार प्राप्त  शाखा प्रमुखिे गाउँपालिकामा पठाउने ब्यिस्था लमिाउने । 

 यसकािाधग कृषिसंग सम्िद्ध सि ै सरोकारिािा िाि समय मै प्रनतिेदन 

संकिन गरी ननजश्चत ढाँचामा राखख एकककृत गरी  गाउँपालिकाको कायायियमा 



पठाउन ुपने भएकोिे कृषि संग सम्िद्ध ननकाय हरुिे पनन आ-आफ्नो ननकायको 
भौनतक प्रनतिेदन सलमनतका सधचि िा शाखा प्रमुख समक्ष पठाउने र 

 चौमालसक प्रनतिेदनमा भौनतक प्रगनतका साथै  आय व्ययको समग्र जस्थनत 

प्रस्तुत गररने व्यिस्था   गने । 

काययक्रम कायायन्वयन प्रततवेदन 

 अजततयारर प्राप्त प्रत्येक ननकायिे मालसक रुपमा षित्तीय र प्राथलमकता 
प्राप्त काययक्रमको दइु,दइु महहनामा र अन्य सि ै काययक्रमको चौमालसक रुपमा 
भौनतक प्रगनत प्रनतिेदन तोककएको ढाँचामा  गाउँकाययपालिकामा पठाउने । 

 यसरी पठाएको प्रनतिेदन सम्िजन्धत बिियगत सलमनतको सधचििाई समेत 

उपिब्ध गराउन े

 प्राथलमकता प्राप्त योजनाको  २/२ महहनामा अध्यक्षिे काययपालिकामा 
समीक्षा गरी िाधा अडकाउ भए फुकाउन े  र समयमा प्रगनत हाँलसि गने रणनीनत 

समेत तय गने । 

 चौमालसक समीक्षा बिियगत सलमनत र बििय क्षेत्रगत सलमनत कृषिमा समेत 

प्रगनत प्रनतिेदनमा काययपालिकामा समीक्षा हुनु भन्दा अगाडड नै समीक्षा गरर बििय 

क्षेत्रगत सलमनतका संयोजकिे एकमुष्ि प्रगनतको समीक्षात्मक प्रनतिेदन प्रस्तुत 

गने र देखापरेका प्रमुख मुद्दा िा समस्या प्रस्तुत गरी समँाधानको उपाय समेतको 
रणनीनत िैठकिाि तय गने । 

 चौमालसक प्रगनत प्रनतिेदन जजल्िा समन्िय सलमनत, प्रदेश िा संघीय 

सरकारको सम्िजन्धत मंत्राियमा एकककृत गरी सलमक्षा सम्पन्न भएको १५ हदन 

लभत्र पठाउने । 



 गाउँकाययपालिकािे िाषियक प्रनतिेदन तोककएको ढाँचामा आधथयक ििय भुक्तान 

भएको एक महहना लभत्र सम्िजन्धत जजल्िा समन्िय सलमनत, प्रदेश तथा संघीय 

मंत्राियमा पठाउनु पने र  

 प्रगनतजस्थनतको आधारमा कमयचारीको काययसम्पादन मुल्ल्याकंन गने प्रणािी 
स्थाषपत गने यसकािाधग प्रत्येक कमयचारीको कायय जजम्मेिारी षििरण प्राप्त गरी 
तदनुसार कमयचारीको काययसम्पादन मुिँ्यांकन गने । 

 

परिच्छेद ४ 

बिबिि 

संसोिन, खािेजी ि वचाउ 

क। यस पुिय प्रचलित कानुन िमोजजम संचालित कृषि काययक्रम यस ै व्यिस्था 
िमोजजम संचािन भएको माननने छ ।  

ख। काययषिधध संसोधन यस ऐन गाउँपालिकािे आिस्यकता अनुसार संसोधन तथा 
खारेजी गनय सक्नेछ। 

घ। यस काययबिधधमा उल्िेख नभएका अन्य कुराहरु स्थानीय सरकार संचािन ऐन 

२०७४ र प्रचलित कानून िमोजजम हुने छ । 

 

 

 

 

 



 

 

अनजसूची १ यसपाललका कृषष षवकास सलमतत िठन  

 

कृषष षवकास सलमततको िठन  

(क) गा.पा. को अध्यक्ष संयोजक                                  -अध्यक्ष 

(ख) आधथयक षिकास सलमनतको संयोजक १ जना         -सदस्य 

(ग) प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत            -सदस्य 

(घ) गाउँपालिका स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलमनतको संयोजक िा ननजिे तोकेको 

सदस्य १         –सदस्य 

(ङ) सलमनतिे मनोनयन गरेको षिज्ञ सदस्य १ जना  -सदस्य 

(च) सलमनतिे मनोनयन गरेको व्यिसायीक ककसान मध्ये एकि महहिा 

सहहत २ जना           -

सदस्य 

(छ) गाउँपालिकाको कृषि तथा पशु शाखा प्रमुख    -

सदस्य 



(ज) गाउँपालिकाको कृषि तथा पशु शाखा प्रमुख   -सदस्य 

सधचि 

 

 

क० उपरोक्त सलमनतहरुमा एक महहना लभत्र सि ैपद पुनतय भइ कायय सुचारु गनुय 
पने छ  । 

ख० सलमनतहरुिे अफ्नो आन्तररक काययषिधध आफै िनाइ कायय सुचारु गने छन र 
आिस्यकतानुसार िठैक िस्ने छ तर कजम्तमा पनन िियको तीन पिक सलमनतको 
िैठक अननिाययरुपमा िस्नु पने छ । 

ग० उपरोक्त सलमनतहरुमा राजजनामा पेश गरी िा अन्य कुनै ककलसमिे ररक्त हुन 

आएमा जसरर शुरुमा ननयुजक्त भएको हो सोही प्रकृया परुयाइ पद पूनतय गने व्यिस्था 
गररनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनजसूची २  योजना को प्राथालमकता तनििािण तथा तनमायणकाा चिणहरू  

योजना तजजयमा िदाय प्राथलमकता ददनज पने षवषय 

बििय क्षेत्रगत िा आिधधक योजना तजुयमा गदाय कृषि क्षेत्रको सम्िजन्धत स्थान 

बिशेि को संभाव्यता हेरी देहायका आधारमा प्राथलमकीकरण र कृषि 

व्यिसायीकरणका माध्यमिाि प्राथलमकताका बिियमा ध्यान परुयाउन े

 आधथयक षिकास तथा गररिी ननिारणमा प्रत्यक्ष योगदानपुग्न े

 उत्पादनमूिक तथा नछिो प्रनतफि प्राप्त गनय सककने 

 स्थानीय जनताको जीिनस्तर, आम्दानी र रोजगार िढ्न े

 स्थानीय िालसन्दाहरूका प्राथलमकतािाई संिोधन गरी जनसहभाधगता जुट्न े

 महहिा िाििालिका तथा षपछडडएका िगय क्षेत्र र समुदायिाई प्रत्यक्ष िाभ 

पुग्न े

 िैङ्धगक समानता र सामाजजक समािेशीकरण अलभिदृ्धध हुने  



 िातािरणीय संरक्षण तथा सम्िद्यधन, जििायू पररितयन अनुकूिनमा सघाउ 

पुर् याउनुका साथै हदगो षिकासको िक्ष्य प्राजप्तिाई प्राथलमकता हदई तजुयमा गनय 
सघाउ पुरयाउने र 

 िाषियक योजना तयार गदाय बििय क्षेत्रगत, आिधधक योजनाका िक्ष्य, 

उद्देश्य, नीनत, रणनीनत र काययक्रम प्राथलमकता समेत िाई  ध्यानमा राखी िाषियक 

योजना, काययक्रम िजिे तजुयमा गदाय ध्यान हदने । 

योजना तजुयमाका चरण र प्रकृया 

 गाउँपालिका स्तरीय िाषियक योजना तजुयमा गदाय िजिे ननधायरण सलमनतिाि  

कृषि क्षेत्रको िजेि पिुायनुमानको सीमा र मागयदशयन तयारीमा माग भएको आिस्यक 

प्राषिधधक सहयोग पुरयाउने । 

 गाउँपालिकािाि आगामी िियको श्रोतको अनुमान, िजेि सीमा तथा मागयदशयन 

प्राप्त भए पनछ कृषि क्षेत्र संग सम्िद्ध सि ै सरोकारिािाहरु बिियगत शाखा, 
गैरसरकारी संस्था, ननजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, षििय षिज्ञ आहद को िैठक  िोिाउन े

।  
 

 कृषि क्षेत्र र उपक्षेत्रगत पशु स्िास्थ, माहरुी पािन,मत्स्यपािन, फिफूि खेनत, 

तरकारी आहद को गाउँपालिका स्तररय पूिायनुमानको प्राप्त िधगयकरणिाई िगानीका 
क्षेत्र तोकी षििय उप क्षेत्रगत तथा िडास्तरीय कृषि काययक्रमको िजेि पूिायनुमान र 
मागयदशयन तयार गने ।  

 प्राप्त िजेि पूिायनुमान, मागयदशयन र अििम्िन गररने नीनत रणनीनत र बििय 

र भौगौलिक क्षेत्रगत िगानीको िाँडफाँि गरी सम्िजन्धत शाखा, सेिाकेन्र, िडा िा 



इकाईमा मागयदशयन सहहत िजेि पूिायनुमान पठाइने र सम्िजन्धत जजम्मेिार व्यजक्त 

समेत तोकी योजना तजुयमा प्रकृयाको थािनी समेत गने । 

 गाउँपालिका तथा षिियगत ननकाय कृषि क्षेत्र  िाि िडामा प्राप्त िजेि 

पूिायनुमान र मागय दशयनका अधीनमा रही काययक्रम र िजेि तजुयमा गनय िडास्तरमा 
रहेका सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी संस्था तथा ननजी क्षेत्रका सरोकारिािा सिैको 
िैठक आयोजना गरी प्राप्त िजेि पूिायनुमान र मागयदशयनको जानकारर गराइने र 
िडास्तरमा तथ्याङ्क, सूचना तथा िस्तुगत बििरणको आधारमा जस्थनत र 
संभाव्यताको षिश्िेिण गरी िडास्तररय िगानीको प्राथलमकता ननधायरण गने । 

 बिियगत ननकाय र गैरसरकारी संस्थाको काययक्रम िीचमा पनन पररपूरकता 
कायम गरी एकककृत योजना तजुयमा गनय गराउने । 

 सि ैसरोकारिािािाई कररि एक महहनाको समय हदई िजस्तस्तरमा तजुयमा 
को तालिका  समेत तय गने 

 यसरी तय गररएको समयतालिका सिै िजस्त िा कृिक समूहिाई समेत 

जानकारी गराई िजस्त िा समूहस्तरमा योजना तजुयमाको थािनी ननहदयष्ि समयमा 
गने र  यसै िीचमा यहद प्रदेशतहिाि थप कृषि बिियक िजेि पूिायनुमान िा  
संशोधधत अनुमान गाउँपालिकािाि प्राप्त भएमा सो समेत समािेश गरी योजना 
तजुयमा प्रकृयामा समािेश गराउने । 

क। वक्स्त ि टोलस्तिमा देहायको प्रकृया अिलम्िन ििी योजना तजजयमा िने । 

 िजस्तस्तरमा रहेका  कृिक समूह, सलमनत तथा संस्था संग अन्तरकृया गरी 
नतनका माग र प्राथलमकताहरुिाई सम्िोधन गनय र नतनिे गनय सक्ने  िागत 

सहभाधगतािाई समेत संकिन गरी उनीहरुकै सहभाधगतामा तोककएका मापदण्डका 
आधारमा प्राथलमकता ननधायरण गने । 



 यसरर सि ै िजस्तरिोिस्तरिाि माग र प्राथलमकता संकिन भए पश्चात 

सम्िजन्धत िडा सधचििे बिियगत र अन्य सरोकारिािा हरुसंग छिफि गरी 
बििय क्षेत्रगत रुपमा काययक्रम र िजेि छुट्याउने र िजेि पूिायनुमानको रकम संग 

मेिखाने गरर एकककृत गरी िडा अध्यक्ष समक्ष घििढको षििरण पेश गने । र  

 यहद कुनै योजना िा काययक्रम अत्यन्त जरुरर छ र िजेि पूिायनमुान लभत्र रहन 

नसकेमा गाउँस्तरीय योजना मा समािेश गने गरी सुची समेत प्रस्तुत गने । 

ख। िडासलमनतिे सिै सरोकारिािा को िैठक िोिाई यसरी िजस्त र िोिस्तर 
िाि संकलित भएको सूचीमा  बिियगत प्राथलमकता ननधायरण अनुसार रुजु गरर िडा 
सलमनतिाि पाररत गने र  यसरी पाररत गदाय िडास्तरीय तथा  गाउँपालिका स्तरीय 

योजनामा िधगयकरण गरी लसफाररश सहहत काययपालिकामा पेश गने । 

ग० यहद कुन ैयोजना दइु िा दईु भन्दा िहढ िडामा  संचािन गररनु पने रहेछ भने 
ती िडािीचको समन्िय िैठक राखी अन्तर िडाजस्तय योजनाको प्राथलमकता समेत 

काययपालिकामा लसफाररश सहहत पेश गने ।  

घ० काययपालिका सधचििे िडािाि प्राप्त सि ै सुचीिाई गाउँपालिका स्तरीय 

बिियगत शाखा िाि प्राप्त सूचीिाई समेत एकककृत गने र यसरर एकककृत गररएको 
सुचीिाइ  बििय क्षेत्रगत  प्राथलमकताक्रम अनुसार   सुची तयार गनुयका साथै उक्त 

सुचीिाई िडास्तरीय र पालिकास्तरीयमा िधगयकरण गरी सम्िजन्धत िजेि तथा 
काययक्रम तजुयमा सलमनतमा पेश गनय अध्यक्ष समक्ष प्रस्तुत गररने र उक्त योजना 
तजुयमा सलमनतमा पठाउने । 

ङ० िजेि तथा काययक्रम तजुयमा सलमनतिे यसरी प्राप्त योजना र काययक्रमिाई 

सम्िजन्धत बििय क्षेत्रगतगत सलमनत मा छिफिका िाधग पठाउने । 



च० कृषि सम्िन्धी बिियगत सलमनतिे यसरी  िडा, षिियगत शाखा तथा कृषि 

सम्िजन्ध गैर सरकारी संस्था, ननजीक्षेत्र र सहकारी संस्थािाि प्राप्त सुचीिाई 

एकककृत गरी आफुिाई प्राप्त िजेि पूिायनमुान र मागयदशयन अनुसार भए नभएको 
हेनुयका साथै प्रदेश र संघीय योजना तथा काययक्रम संग पररपूरकता कायम समेत 

गराउने ।  

छ० कृषि संग सम्िजन्धत  अन्य बिियगत ननकाय संग समेत पारस्पररकता हुन े

गरी  कृषि सम्िजन्ध िाषियक तथा िहुिषियय काययक्रम र िजिे प्राथलमकता क्रम 

ननधायरण गरी  गाउँ काययपालिका स्तरीय िजेि तथा काययक्रम तजुयमा सलमनतमा राय 

लसफाररश सहहत  पठाउने । 

ज० गाउँपालिकाका िाधग िजेि िक्तव्यमा पाररनु पने कृषि सम्िन्धी नीनत 

समािेश गरी कृषिमा हुने समजष्ि िगानी र उपिब्धीको प्रक्षेपण सहहतको नीनत 

तयार गरी सम्िजन्धत सभामा पेश गररने िजेि िक्तव्यको मस्यौदा समेत तयार 

गरी योजना तजुयमा सलमनतमा प्रस्तुत गने । 

झ० योजना तजुयमा सलमनतिे  कृषि सलमनत िाि प्राप्त गरेको एकककृत काययक्रम, 

िजेि र नीनत गाउँपालिकामा पठाउन अगाडी ननम्न कायय गने । 

 सम्िजन्धत क्षेत्रमा संचािन हुन ेयोजना र काययक्रममा दोहोरोपन आउन न 

हदने गरी आपसी तादाम्यता र पररपूरकता कायम गने व्यिस्था लमिाउने । 

 िजेि तथा काययक्रमको बिियक्षेत्रगत सम्िजन्धत सलमनतमा पुन: छिफि 

गराउन ुपने भए गराई अजन्तम प्रस्ताि तयार गरी गाउँ काययपालिकामा पेश गनय 
आदेश हदने । 



 आिधधक योजना तयार भएको रहेछ भने उक्त आिधधक योजनाको दरूदृजष्ि, 

िक्ष्य, उद्देश्य, नीनत र काययक्रमका प्राथलमकता अनुकूि भए नभएको हेरी उक्त 

आिधधक योजना संग तािमेि हुने गरी प्रस्तुत गने । 

 संघीय सरकारमा नपेाि सरकारिे  िजेि प्रस्तुत गने समय जेष्ि १५ गते 

तोककएको हुनािे िजिे िक्तव्यको संघीय नीनत समेत स्थानीय तहमा असर पन े

भए सो षििय समेत स्थानीय तहको नीनत र काययक्रम समािेश गने ।  

 त्यस्तै प्रदेश सरकारिे असार १ गते लभत्र िजेि र काययक्रम प्रस्तुत गने हँुदा 
स्थानीय तहिाई असर पने भए सो षििय समेत स्थानीय तहको नीनत र काययक्रम 

समािेश गने । 

 आगामी आधथयक िियको नीनत तथा काययक्रमको अजन्तम प्रस्ताि तयार गने । 

 यहद िहु िषियय योजना रहेछ भन े त्यसको िगानीको प्रक्षेपण र उपिजब्ध 

िक्ष्य समेत ननधायरण गरी प्रस्तुत गने । 

 िजेि सीमा लभत्र रही िजेि तथा काययक्रमको प्राथलमकीकरण गने र घािा 
िजेि प्रस्तुत गनय िन्देज रहेको हँुदा कुन ैहाितमा पनन घािा िजेि र काययक्रममा 
लसफाररश नगने । 

 सम्िजन्धत गाउँ सभामा प्राप्त िजेि तथा काययक्रममा छिफि  गरी अिार ५ 

गते लभत्र काययपँालिका संग केहह थप िुझ्नु पने भएमा गाउँ काययपालिकामा 
ननदेशन सहहत प्रस्ताि सम्िजन्धत काययपालिकामा कफताय पठाउन ेव्यिस्था  गने । 

 गाउँ काययपालिकािे यसरी प्राप्त कफताय हुन आएको िजिे तथा काययक्रममा 
केहह हेरफेर गनय उधचत देखखएमा िा नदेखखएमा पुष्ट्याँई सहहत  पुन: गाउँ सभामा 
राय सहहत पेश गने । 



 गाउँ सभािे अिाढ मसान्त लभत्र िजेि र काययक्रम पाररत गरर सक्नु पने । 

 िजेि र काययक्रम साियजननकककरण सभािाि स्िीकृत भए पनछ बिलभन्न 

संचार माध्यमिाि सियसाधारणको जानकारीकािाधग िजेि,  काययक्रम र लिइएका 
नीनत गाउँ काययपालिकािे प्रकालशत गनुय पने छ र आफ्नो िेिसाइिमा समेत राख्न े

िेिस्था व्यिस्था गन े। 

 

 

ख । योजना कायायन्वयन 

गाउँभा िाि पास भएका कृषि योजनँाहरुको प्रभािकारर संचािनका िाधग 

आिस्यकता अनुसार स्थानीय मापदण्ड तयार गरर सोको आधारमा काययक्रम 

कायायन्ियन गने छ ।  

१. सि ै सिोकािवालाले काययक्रम ि िजेट को कायायन्वयन ि क्जम्मेवािी ताललका  
तयाि िन े

 काययक्रम स्िीकृत भए पनछ सरोकारिािा सि ैषिियगत ननकायिे आ-आफ्नो  
महाशाखा, शाखागत र िडागत रुपमा  योजना, काययक्रमिाई कृयाकिापमा बिभक्त 

गरी ननजश्चत काययतालिकामा राख्न े र यसरर काययतालिका तयार गदाय जजम्मेिारी 
तालिका समेत तयार गने र 

 यसरी तयार गदाय काययक्रम कायायन्ियन को तररका मध्ये लिइने ननम्न 

षिकल्प जस्तै उपभोक्ता सलमनत, ठेक्का पट्िा, गैरसरकारी संस्था, सहकारी िा सेिा 
करार, अमानत मध्ये उपयुक्त  षिकल्पको समेत साियजननक खररद ऐनको पररधध 

लभत्र रही छनौि गरी  प्रस्तुत समेत गने ।  



२. षवषयित सलमततमा कायायन्वयन ताललका पेश िने 

 यसरर शाखागत िा िडागत काययक्रम र िजेि तयार भए पनछ कृषि षिियगत 

सलमनतमा  सम्िद्ध सि ै सरोकारिािा गैर सरकारी संस्था, सहकारी संस्था र 

ननजजक्षेत्रिाि समेत कायायन्ियन तालिका प्रस्तुत गराउने   

 यसमा आपसी समन्िय र पररपूरकता कायम गनय अन्य सम्िजन्धत  

बिियगत क्षेत्रका सरोकारिािा सिैिाई पनन आमन्त्रण गनुय पने देखखएमा सो समेत 

गने 

 उक्त कायायन्ियन तालिकामा के, कनत, कहाँ, कसरी, कस्िे, कसिाि, 

कस्कािाधग, िाग्ने िागत, उपिजब्ध पररमाण र जजम्मेिार व्यजक्त र ननकाय स्पष्ि 

देखाउन ुपने गरी तालिका प्रस्तुत गनय िगाउने र 

 कृषि सलमनतिे पाररत गरे पनछ सम्िद्ध अन्य बिियक्षेत्रगत सलमनतिे 

अन्तरक्षेत्रगत पररपूरकता हेरी पाररत गन े र गाउँपालिकाको िजेि तथा काययक्रम 

सलमनतमा पठाउने। िजेि तथा काययक्रम सलमनतिे  मागयदशयन अनुसार भए नभएको  
हेरी गाउँकाययपालिकामा पेश गने । 

ि । योजना कायायन्वयनका लागि िजेट प्रवाह प्रकृया 

 अध्यक्षिे प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिाई काययक्रम र िजिेको अजततयारी 
श्रािण ७ गते लभत्र हदनु पने व्यिस्था गने । 

 प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतिे  आफूिाई प्राप्त भएको लमनतिे  १५हदन लभत्र 

तयार भएको कायायन्ियन काययतालिका र िजेि र काययक्रमको अजततयारी 
कायायन्ियन मागयदशयन सहहत सम्िजन्धत महाशाखा, शाखा तथा िडा सलमनतमा 
पठाउने व्यिस्था गन े।  



 कायायन्ियन मागय दशयनमा भौनतक तथा षित्तीय प्रगनत प्रनतिेदनको ढाँचा 
समेत राखख प्रनतिेदन पठाउने िा कायायन्ियनको तररका, समयमा कायय सम्पादनमा 
उत्कृष्िता हालसि गरेमा पुरुस्कार र नगरेमा दण्डको व्यिस्थािाई कायय 
सम्पादनको अलभन्न अंगकोरुपमा राख्न ेब्यिस्था लमिाउने । 

 सम्िजन्धत गाउँपालिकािाि अजततयारी र मागयदशयन प्राप्त भए पनछ  कृषि 

संग सम्िजन्धत कायायन्ियन गने  जजम्मेिार ननकायमा कायायन्ियन तालिका सहहत 

काययक्रम र िजेि खचय गने जजम्मेिार ननकाय तोकी पठाउने र  यहद स्थानीय तहको 
प्राथलमकता प्राप्त योजना िा काययक्रम भए सो समेत खुिाउन े।  

 कृषि सलमनतिे िा शाखा प्रमुखिे आफ्ना बिियक्षेत्र अन्तगयतका प्राथलमकता 
प्राप्त योजनाको सूची समेत सम्िन्धीत जजम्मेिार ननकाय र व्यजक्तिाई उपिब्ध 

गराउन ुपने व्यिस्था गने ।  

 गाउँ काययपालिकाका अध्यक्ष िे प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत संग र प्रमुख 

प्रशासकीय अधधकृतिे सम्िजन्धत शाखा प्रमुख िा िडा सलमनत संग कायय सम्पादन 

सूचक सहहतको कायय सम्पादन करार गने ।  

 यहद कृषिक्षेत्रको बिियमा कायय सम्पादन करार भएको भए तततत जजम्मेिार 

ब्यजक्तसंग सधचि िा सम्िजन्धत शाखा प्रमुख िे काययसम्पादन करार समेत गनुय 
पने र  

 गाउँ काययपालिकामा स्ितन्त्र  काययसम्पादन मुल्यांकन सलमनत समेत गठन 

गरी सम्िजन्धत शाखाको कायय सम्पादन मुल्यांकन ६/६ महहनामा गने ब्यिस्था 
लमिाउने । 
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