
 
 

                         

 

स्थानीय राजऩत्र 
 

 

खण्डः१       संखयाः१        मित ः२०७९ साऱ िंमसर १४ 
 

भागः१ 
 ा ोऩानी गाउँऩामऱकाद्वारा प्रकामि  

 
 ा ोऩानी गाउँऩामऱका कृषि बिकास काययक्रि  
संचाऱन  था व्यवस्थाऩन काययषवधध,२०७९ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ा ोऩानी गाउँऩामऱका 
गाउँ  काययऩामऱकाको कायायऱय 

मऱ ाकोट,जुम्ऱा 
    कर्ायऱी प्रदेि,नेऩाऱ 

प्रभाणणत गने 

नाभ  :  

ऩद   :  

मभतत   : २०७९।  । 

ऩषृ्ठ सॊख्मा   :  

दस्तखत  :  

 



 
 

 
 

 
 ा ोऩानी गाउँऩामऱका कृषि बिकास काययक्रि संचाऱन  था 

व्यवस्थाऩन काययषवधध  
२०७९ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रकािक 

 ा ोऩानी गाउँऩामऱका 
गाउँकाययऩामऱकाको कायायऱय 

मऱ ाकोट,जुम्ऱा 
                   कर्ायऱी प्रदेि,नेऩाऱ  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावना्  

सॊबफधानत् कृषष तथा ऩशुऩारन, कृषष उत्ऩादनको व्मवस्थाऩन, ऩशु स्वास्थ, सहकायी, कृषष सडक, 

साना मसचाई रगामत कृषष प्रसाय कामयक्रभको सॊचारन, व्मवस्थाऩन य सोको तनमभन गन े
जजम्भेफायी एकर अधधकायको रुऩभा स्थातनम सयकायभा तनहहत यहेको छ । मसैराई आधाय भातन 
सॊघीम व्मवस्थाषऩका सॊसदरे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ सभेत ऩारयत गरयसकेको छ । 
सो ऐनरे स्थानीम तहको काभ कतयव्म य अधधकायराई बफस्ततृरुऩभा ऩरयबाषषत गयेको छ ।   

उक्त ऩरयप्रेऺभा मस गाउॉऩामरकारे सॊषवधान य ऐनरे प्रावधान गयेका अधधकायको उऩमोग गयी 
कृषषभा उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वदृ्धध,  ब्मवसामीकयण य कृषष उद्धभशीरताको षवकासगयी 



 
 

स्थानीम स्तयभा नै योजगायीका अफसयहरुको सजृना गदै कृषकहरुको आमस्तय वदृ्धध गने उद्देश्म 
मरएको छ । मस उद्देश्मराई हामसर गनय मस गाउॉऩामरकारे आफ्नो कामयऺ ेत्र मबत्र प्राथमभकताका 
आधायभा कृषकहरुको भाग य आवस्मकता अनुसायका उऩमुक्त कृषष प्रबफधध तथा सेवा 
सफयशुरबरुऩभा उऩरब्ध गयाउनु अतनवामय बएकोरे सो का राधग कृषष बफकास कामयक्रभको तजुयभा 
य सोको प्रबावकायी सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गनय ऐनको दपा १०२ को उऩदपा २ को अधधनभा 
यहह मो “कृषष बफकास कामयक्रभ सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन कामयषवधी २०७९” तमाय गरय जारय 
गरयएको छ । 
 

  



 
 

ऩररच्छेद १ 

प्रारम्म्भक 

 

१. नाि र प्रारम्भ 

क. मस कामयषवधीको नाभ “गाउॉऩामरकाको कृषष षवकास कामयक्रभ सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन 
कामयषवधी, २०७९” यहेको छ । 

ख. मो कामयषवधी तातोऩानी गाउॉ  कामयऩामरकारे ऩारयत गयेको मभततदेणख रागु हुनेछ । 

२. ऩररभािा  

बफषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयषवधीभा, 
क) “अध्मऺ” बन्नारे गाउॉऩामरकाको अध्मऺ सम्झनु ऩछय ।  

ख) “उऩाध्मऺ”  बन्नारे गाउॉऩामरकाको उऩाध्मऺ सम्झनु ऩछय ।  

ग) “ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ राई फुझाउॉछ । 
घ) “प्रभूख प्रशासकीम अधधकृत” बन्नारे गाउॉऩामरकाको प्रशासकीम प्रभूखकको रुऩभा काभ गनय 

जजम्भेवायी तोककएको प्रशासकीम अधधकृतराई सम्झनु ऩछय । 

ङ) “कानून” बन्नारे सॊघीम कानून, प्रदेश कानून य स्थानीम कानून सम्झनु ऩछय । 

च) “कामयऩामरका” बन्नारे गाउॉ  कामयऩामरका सम्झनु ऩछय । 
छ) “कामय षवधध” बन्नारे गाउॉऩामरकाको कृषष षवकास कामयक्रभ सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन 

कामयषवधी, २०७९ राई सम्झनु ऩदयछ । 
ज) “कृषष” बन्नारे जीवन धान्न य षवकास÷फदृ्धधका राधग आवश्मक खाना, येशा, जैषवक उजाय, 

जडडवुटी य अन्म फस्तु उत्ऩादन गनय प्रमोग गरयने षवरुवा, ऩशुऩन्छी (भाछा सभेत) य ढुसी 
(च्माउजात) को खेती वा ऩारन य प्रजनन सम्फजन्ध कामय बन्ने फुझाउॉछ ।  

झ)  “कृषक” बन्नारे कृषष वा कृषष ऺेत्रभा सॊग्रग्न व्मजक्त,  खाना वा कच्चा ऩदाथय उत्ऩादनको 
राधग जजषवत (वारी वा ऩशुऩॊऺी, भत्स्म आहद) वस्तुको उत्ऩादनभा सॊरग्न व्मजक्त बन्न े
फुझाउॉदछ । 

 

ञ) “गाउॉऩामरका” बन्नारे सॊषवधान फभोजजभ स्थाऩना बएका गाउॉऩामरका सम्झनु ऩछय । मसरे 
गाउॉ  कामयऩामरकाराई सभेत जनाउने छ । 

ट) “गाउॉसबा” बन्नारे सॊषवधानको धाया २२२ को उऩधाया १ फभोजजभको गाउॉ  सबा सम्झनु ऩछय l  



 
 

ठ) “ऩदाधधकायी” बन्नारे कामयऩामरकाको अध्मऺ, उऩाध्मऺ, वडा अध्मऺ तथा कामयऩामरकाका 
अन्म सदस्म सम्झनु ऩछय । 

ड) “प्रदेश” बन्नारे सॊघीम इकाइभा षवबाजन गरयएको नेऩारको सॊघीम इकाइको कणायरी प्रदेश 
सम्झनु ऩदयछ । 

ढ) “बफषमगत शाखा” बन्नारे गाउॉऩामरकाभा कृषष ऺेत्रको षवकासका राधग स्थाऩना बएका शाखा, 
इकाई तथा सेवाकेन्रराई जनाउॉदछ । मसरे अन्म षवषमगत ऺेत्रको षवकासका राधग 
तातोऩानी गाउॉऩामरकाभा स्थाऩना बएका शाखाराई सभेत जनाउॉदछ । 

न) “भन्त्रारम” बन्नारे कृषष षवषम हेने नेऩार सयकायको सॊघीम भन्त्रारम तथा प्रदेश सयकायको 
प्रादेमशक भन्त्रारम सम्झनु ऩछय ।  

प) “मोजना” बन्नारे आमोजना, ऩरयमोजना तथा कामयक्रभ सभेतराई जनाउॉदछ । 
फ) “वडा” बन्नारे गाउॉऩामरकाको वडाराई सम्झनु ऩछय । 
ब) “वडा अध्मऺ” बन्नारे गाउॉऩामरकाका वडाका अध्मऺ सम्झनु ऩछय । 
भ) “वडा समभतत” बन्नारे सॊषवधानको धाया २२२ को उऩधाया ४ फभोजजभको गाउॉऩामरकाको वडा 

समभतत सम्झनु ऩछय । 
म) “सदस्म” बन्नारे, गाउॉसबा वा गाउॉ  कामयऩामरकाको सदस्म सम्झनु ऩछय य सो शब्दरे गाउॉ  

सबा वा गाउॉ  कामयऩामरकाको अध्मऺ, उऩाध्मऺ,वडा अध्मऺ वा वडा समभततको सदस्मराई 
सभेत जनाउॉछ ।  

य) कृषष षवकास समभततको सम्फन्धभा गाउॉऩामरकाभा कृषष कामयक्रभ सॊचारन य व्मवस्थाऩन गनय 
गाउॉऩामरकाभा गठन बएको कृषष षवकास समभतत तथा उऩ समभततका सॊमोजक, उऩ सॊमोजक 
तथा सदस्म सभेतराई जनाउॉछ । 

र) “समभतत” बन्नारे मस कामयषवधीको व्मवस्था अनुसाय गाउॉऩामरकाभा गठन बएको कृषष 
षवकास समभतत तथा उऩसमभततराई जनाउॉदछ । 

व) “सॊषवधान” बन्नारे नेऩारको सॊषवधानराई सम्झनु ऩदयछ । 
श) “सॊघ” बन्नारे सॊघीम सॊयचनाको सफै बन्दा भाधथल्रो इकाइको रुऩभा यहने सॊघीम तह सम्झनु 

ऩदयछ । 
ष) “स्थानीम तह” बन्नारे गाउॉऩामरका, नगयऩामरकाराई जनाउॉदछ । 
 
 

 

 

 

 



 
 

३. काययषवधीको उदेश्य 

मस कामयषवधधको भूर उदेश्म मस तातोऩानी गाउऩामरकारे आफ्नो कामयऺ ते्र मबत्र अवरम्फन गने 
कृषष षवकास कामयक्रभको तजुयभा, सोको प्रबावकायी सॊचारन तथा व्मवस्थाऩनभा सहमोग ऩु¥माउने 
य कृषक ऩरयवायराई कृषष सेवा प्रफाह गने यहेको छ । मसका षवमशष्ट उदेश्महरु देहाम अनुसाय 
यहेका छन ्। 
क) कृषषप्रसाय सेवाराई फहुऩऺीम एवॊ प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारनका राधग मस गाॉउ ऩामरका तथा 

वडा तहभा आवश्मक सॊस्थागत सॊयचना वनाउन य सोको प्रबावकायी ऩरयचारनभा सहमोग गन े
। 

ख) मस तातोऩानी गाॉउऩामरकाको आवधधक तथा वाषषयक कृषष षवकास मोजना तजुयभा तथा 
कामायन्वमन गनय सहमोग ऩु¥माउने ।  

ग) कामयक्रभ तजुयभा तथा सॊचारनभा याजनैततक तथा प्रशासनीक जवापदेहहताको सुतनजश्चतता 
गनय सहमोग गने । 

घ) कृषष तथा ऩशुऩॊऺी षवकासका कामयक्रभ सॊचारनका राधग आवश्मक नीतत तनभायण तथा 
भाऩदण्ड तनधाययण गनय सहमोग ऩ¥ुमाउने ।  

 

ऩररच्छेद २ 

कृषि षवकास काययक्रि संचाऱन  था व्यवस्थाऩनका ऱाधग संस्थाग  संरचना 
२.१. यस गाउँऩामऱकाको सांगठातनक संरचना  था कियचारी व्यवस्था  

क) मस गाउॉऩामरकाभा आवश्मकता य प्राथमभकता अनुसाय कृषष तथा ऩशुऩॊऺी ऺेत्रको सभग्र 
षवकासका राधग कामय सॊचारन गनय गयाउन मस गाउॉऩामरकारे ऩारयत गयेको कामय षवबाजन 
तनमभावरी फभोजजभ मस तातोऩानी गाउॉऩामरकाभा कृषष, ऩशुऩॊऺी षवकास शाखा, वडा तहभा 
इकाइ वा सेवा केन्र स्थाऩना गने छ । कृषष तथा ऩशुऩॊऺी षवकास शाखाको काभ, कतयव्म य 
जजम्भेवायी स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को अधधनभा यहह मस तातोऩानी 
गाउॉऩामरकारे ऩारयत गयेको कामय षवबाजन तनमभावरीभा व्मवस्था बए फभोजजभ हुनेछ । 
त्मस्तै वडा वा सेवा केन्रस्तयभा सभेत कृषष कामयक्रभ सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गनय 
आवस्मक प्राषवधधक सेवा सहज एवॊ प्रबावकायी फनाउनका राधग फहुऩऺीम कृषष प्रसाय 
ऩद्धतीका राधग मस गाउॉऩामरकारे आवश्मक सॊमन्त्र वा इकाईको स्थाऩना गने छ । 

ख)  उक्त शाखा तथा वडा तहका सॊयचना वा सेवाकेन्रभा कतत स्थामी य कयायका  कभयचायी 
यहने छन बन्ने षवषम मस गाउॉऩामरकारे O&M सबे गरय ऩारयत गयेको साॊगठातनक सॊयचना 
अनुसाय हुने छ । 



 
 

ग) मस गाउॉऩामरकारे श्रोत साधनको अधधकतभ उऩमोग य सहकामयका राधग अन्म सयकायी, 
गैह्रसयकायी सॊघसॊस्था तथा तनजी ऺेत्रका सेवा प्रदामकसॉग साझदेायी गरय कृषषसेवा प्रवाहका 
राधग आवाश्मक सॊमन्त्र स्थाऩना तथा ततनको ऩरयचारन गने छ ।  

घ) मस गाउॉऩामरकारे आवश्मकता अनुसाय स्थानीम कृषष श्रोत व्मजक्तहरुको षवकास तथा 
ऩरयचारन गरय कृषष प्रसाय सेवाको बफस्ताय गने छ ।  

 

२.२ कृषि षवकास समित को गठन  था ऩररचाऱन 

सॊषवधान य स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ ऩरयच्छेद ३ भा तनधाययण बएका कृषष षवकासका 
कामयक्रभराई प्रबावकायीरुऩभा कामायन्वमन गनय गयाउन, आवश्मक कामयक्रभ तजुयभा, स्थातनम कृषष 
षवकासका नीतत तनमभ, कामयषवधी, भाऩदण्ड तनधाययण तथा जनप्रतततनधधहरुको कामयक्रभ प्रतत 
जफापदेहहता सुतनजश्चत गनय मस गाउॉऩामरकारे ऩारयत गयेको कामय षवबाजन तथा कामय सम्ऩादन 
तनमभावरीको अधधनभा यही साभाजजक सभावेमशताका आधायभा मस गाॉउ कामयऩामरका अन्तयगत 
कृषष षवकास समभतत गठन गरयने छ ।  

मस गाउॉऩामरकाको कृषष षवकास समभततको सॊयचना तनम्नानुसाय हुने छ ।  

१. गाउॉ  ऩामरकाको आधथयक षवकास समभतीको सॊमोजक (सॊमोजक)  

२. गाउॉ  कामयऩामरकारे तोकेको भहहरा सदस्म (सदस्म)        

३. गाउॉ  कामयऩामरकारे तोकेको दमरत वा अल्ऩसॊख्मक सदस्म (सदस्म) 
४. गाउॉ  ऩामरकाका मोजना शाखाका प्रभुख (सदस्म) 
५. गाउॉ  ऩामरकाका उद्मोग फाणणज्म सॊघ, कृषष उद्मभी, व्मवसामी, एग्रोबेटका प्रतततनधध 
(सदस्म)       

 ६. गाउॉ  ऩामरकाका षवत्तीम एवॊ कृषष सहकायी सॊस्थाका भहहरा प्रतततनधध  (सदस्म) 
७. गाउॉ  ऩामरका मबत्रका कृषक अगुवा भध्मेफाट भनोनमन बएका एकजना भहहरा य एकजना 
ऩुरुष कृषक प्रतततनधध  (सदस्म) 
८ गाउॉऩामरका सहकायी शाखा प्रभुख (सदस्म) 
९. कृषष वा ऩशु सेवा शाखाका प्रभुख   (सदस्म सधचव) 

नोट् गाउॉऩामरकाका गुणस्तय तनमन्त्रण शाखा, वजाय व्मवस्थाऩन शाखाका प्रभुख वा प्रतततनधध 
तथा कृषषसॉग सम्फजन्धत षवशषेऻ वा अनुबवी कृषक, कृषषऺेत्रभा उत्कृष्ट मोगदान ऩु¥माउने 
व्मजक्तराई आवश्मकतानुसाय आभन्त्रण गनय सककनेछ । 

 

 

 



 
 

कृषि षवकास समित को काि, क यव्य र अधधकार 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ भा उल्रेणखत प्राफधानहरुको ऩरयधध मबत्र यहह मस 
गाउॉऩामरका कृषष षवकास समभततको काभ, कतयव्म य अधधकाय तनम्नानुसाय हुने छ । 

क. कृषष षवकास मोजना तजुयभा  

 गाउॉऩामरकाको कृषष षवकासको प्राथमभकताहरु तनधाययण गन,े 

 गाउॉऩामरकाको यणनैततक, आवधधक तथा फाषषयक कृषष मोजना तजुयभा गरय गाउॉ  सबाफाट 
अनुभोदन गयाउने । मोजना तजुयभा गदाय सम्फजन्धत सफै सयोकायवाराहरुको सहबाधगता 
सुतनजश्चत गने, 

 भहहरा तथा बफऩन्न वगय, व्मवसामीक कृषक रक्षऺत गरय कृषष षवकास कामयक्रभ तजुयभा 
तथा सोको कामयन्वमनभा सहमोग गन,े  

 गाउॉऩामरकाभा कृषष सम्वन्धी सूचना, तथमाॊक याख्न, ततनको षवश्रेषण य याजनैततक तनणयम 
प्रकक्रमाभा मस्ता सूचना तथा तथमाॊकको उऩमोग गनय सहजीकयण गन,े 

ख. नीतत तनभायण  

 कृषष तथा ऩशु षवकास सम्फजन्ध स्थातनम नीतत, कानून, कामयषवधी, भाऩदण्ड तजुयभा गरय 
आवश्मकतानुसाय गाउॉ  कामयऩामरका तथा गाउॉ  सबाफाट ऩास गयाई स्थातनम याजऩत्रभा 
प्रकामसत गने य सोको कामायन्वमन गने गयाउने ।  

ग. सभन्वम तथा सहकामय  

 गाउॉऩामरकाका बफमबन्न समभतत तथा उऩसमभततहरु रगामत गाउॉ  कामयऩामरका तथा गाॉउ 
व्मवस्थाषऩकासॉग सभन्वम गन,े 

 कृषष मोजना तजुयभा तथा सोको प्रबावकारय कामयन्वमनका राधग कृषषभा सॊरग्न कृषक 
सॊघ, सॊगठन, कृषष सहकायी, षवमबन्न सयकायी, गैह्रसयकायी सॊघसॊस्था तथा तनजी ऺेत्रहरुसॉग 
सभन्वम य सहकामय गन,े  

 कृषष षवकाससॉग सम्फजन्धत कामयका राधग अन्तय ऩामरका सभन्वम, कृषष कृषष बफकास 
कामायरम, बेटेरयनयी हस्ऩीटर तथा ऩशु सेवा कामायरम, प्रदेश तथा सॊघीम सयकायका 
कामयक्रभ एवॊ आमोजनाहरुसॉग सहकामय य सभन्वम गने य स्थानीम स्तयभा मस्ता 
आमोजनाको कामायन्वनभा सहजीकयण गने, 

 कृषष तथा ऩशु सम्फजन्ध उत्ऩादन साभग्री जस्तै भर, फीउ, नश्र आहदको भाऩदण्ड 
तनधाययण तथा सो अनुगभनभा सभन्वम एवॊ सहजीकयण गने, 



 
 

 स्थानीम उत्ऩादन, प्राॊगारयक उत्ऩादन आहदको मसपारयस तथा आवश्मक प्रभाणऩत्र उऩरब्ध 
गयाउन सहजीकयण गने, 

 गाउॉऩामरकाभा भुख्म भुख्म कृषष तथा ऩशुजन्म उऩजको षवस्ताय एवॊ षवषवधधकयण य 
वजायीकयणका राधग मससॉग सम्वजन्धत फहुसयोकायवारा भञ्चको सञ्चारन एवॊ 
सहजीकयण गने, 

 सॊघ, प्रदेश तथा स्थातनम तहका कामयक्रभको सॊमोजन तथा कामायन्वमन य अनुगभनभा 
सॊमोजनकायी बूमभका तनवायह गन,े 

 सॊघ तथा प्रदेशका यणनैततक प्राथमभकता प्राप्त कामयक्रभराई स्थातनम तहको रक्ष्म तथा 
उऩरजब्धसॉग जोड्ने । 

 घ. फजेट तथा जनशजक्त व्मवस्थाऩन 

 कृषष षवकासका राधग आवश्मक फजेटको रेखाजोखा, व्मवस्थाऩन तथा सोको प्रबावकायी 
ऩरयचारन गने गयाउने, 

 गाउॉ  ऩामरकाभा कृषष षवकास कामयक्रभ सॊचारनका राधग आवश्मक जनशजक्तको प्रऺेऩण 
तथा व्मवस्थाऩन गनय गाउॉ  कामयऩामरकाराई सहमोग गने । 

ङ. गाउॉ  ऩामरकाको कृषष षवकासका सम्बाव्मता अध्ममन, अनुसन्धान गने गयाउने । 

च. अनुगभन तथा भुल्माङ्कन  
 गाउॉऩामरकाद्वाया  सॊचामरत बफमबन्न कृषष षवकास कामयक्रभहरुको तनममभतरुऩभा 

अनुगभन, उऩरजव्धहरुको समभऺा गरय कामयऩामरका, कृषष तथा ऩशु षवकास शाखाराई 
यामसुझाफ तथा तनदेशन हदने, 

 सॊघ, प्रदेश तथा अन्म षवमबन्न तनकामफाट सञ्चामरत कृषष तथा ऩशु षवकासका 
कामयक्रभको तनममभत अनुगभन गयी सम्वजन्धत ऩऺराई सुझाव हदने, 

 कृषष तथा ऩशुषवकास शाखाभा अनुगभन तथा भूल्माङ्कन ऩद्धतीको स्थाऩना तथा 
कामायन्वमनका राधग आवश्मक सहमोग तथा तनदेशन हदने । 

छ. गाउॉ  ऩामरकाभा सञ्चारन हुने साना मसचाई आमोजनाहरुको सम्बाव्मता अध्ममन, सब े
डडजाइन, तनभायण तथा सॊचारन कामयका राधग आवश्मक सहमोग गने । 

ज.  सॊघीम तथा प्रादेमशक सयकायफाट ऩामरकास्तयभा सॊचारन हुने मसॊचाईका मोजनाहरु 
प्रबावकारय रुऩभा सञ्चारन गनय आवश्मक सहमोग गने । 

 

 



 
 

झ. ऺभता अमबफदृ्धध  

 कृषष कामयक्रभराई प्रबावकारय सॊचारन तथा व्मवस्थाऩनका राधग समभतीका ऩदाधधकारय, 

कभयचायीहरु, कामयऩामरका तथा व्मवस्थाऩीका सदस्महस्को ऺभता अमबवदृ्धधका ऩहर गने, 
 कृषष तथा ऩशुषवकास शाखाको ऺभता अमबवदृ्धधका राधग गाउॉ  कामयऩामरका, प्रदेश तथा 

सॊघ य अन्म तनकामसॉग सभन्वम एवॊ साझदेायी गने l 

ञ. कृषष उत्ऩादन साभग्रीहरुको सवयशुरब रुऩभा उऩरव्ध गयाउन आवश्मक नीततगत व्मवस्था 
गने । 

ट. कृषष उत्ऩादन, उत्ऩादकत्व फदृ्धध तथा उत्ऩाहदत फस्तुहरुको प्रशोधन य फजारयकयण गनय 
आवश्मक नीततगत व्मवस्था गने । 

 

ऩररच्छेद ३ 

 स्थानीय  हिा कृषि षवकास काययक्रि सञ्चाऱन र व्यवस्थाऩन 

३.१. मस गाउॉऩामरकाको कृषष षवकासका नीतत तनमभ, कामयषवधी, भाऩदण्ड तनधाययण 

 स्थातनम सयकाय सॊचारन ऐनको ऩरयधधमबत्र यहेय मस गाउॉऩामरकारे कृषष षवकासको राधग 
ऐन, नीतत तनमभ तथा कामयक्रभ सॊचारनको  राधग आवश्मक भाऩदण्ड फनाई सो को 
आधायभा कामयक्रभ सॊचारन गनुयऩने छ, 

 नीतत तनमभ तजुयभा गदाय भहहरा कृषक, मुवा, फैदेशीक योजगायीभा यहेका घय ऩरयवायका 
सदस्महरू, कृषष उद्धभी, साना तथा व्मवसामीक कृषकहरुका राधग रक्षऺत गरय साभाजजक 
सभाफेशीताका आधायभा नीतत तनभायणगरय रागू गने । 

३.२.कृषष बफकास मोजना य फजेट तजुयभा 

 मस गाउॉ  ऩामरकारे कृषष षवकास समभततको सहमोगभा बूगोर अनुसाय प्राबफधधक रुऩरे 
उऩमुक्त हुनगेयी कृषष ऺेत्रको प्राथमभकता तनधाययण गने छ, 

 मस गाउॉ  ऩामरकारे अल्ऩकारीन, भध्मकारीन तथा दीघयकारीन कृषष षवकास मोजना 
तजुयभागयी कामयऩामरकाफाट स्वीकृत गयाई याख्न े य उक्त मोजनाभा मरएका नीतत 
यणनीततराई आवश्मकतानुसाय मस गाउॉ  ऩामरकाको आवधधक मोजनाभा सभावेश गयी 
रागु गने गयाउन,े  

 मस गाउॉ  ऩामरकाफाट फजेट ऩूवायनुभान य भागयदशयन प्राप्त बए ऩतछ समभततको फैठक फाट 
वडास्तय य गाउॉऩामरका स्तयीम फजेट ऩूवायनुभानराई फाॉडपाॉट गनय कृषष षवषमक सफै 
सयोकायवाराको वैठक आमोजन गन,े 



 
 

 कृषष षवकास समभतीरे स्वीकृत बफषमगत ऺेत्र य आवधधक मोजनारे मरएका रक्ष्म य 
उद्देश्म प्राजप्तका राधग फाषषयक मोजना तजुयभाको मसरमसराभा फजेट ऩूवायनुभान य 
भागयदशयन भा सभावेश गनय मस गाउॉ  ऩामरकासॊग सभन्वम गने छ, 

 मस गाउॉ  ऩामरकारे कृषष षवकास को मोजना तजुयभा गदाय साना तथा भझौरा मसॊचाईको 
मोजनाराई सभेत सभाफेस गरय फनाउनु ऩने छ,  

 स्थानीम तहभा मसॊचाईका मोजना फनाउदा तथा सो को कामय सॊचारन गदाय जरउऩबोक्ता 
समभतत को सकक्रम सहबाधगता सुतनजश्चत गनुयऩने छ, 

 मोजनाको प्राथमभकता तनधाययण, तजुयभा तथा कामायन्वमन अनुसूची १ फभोजजभ हुनेछ ।  

 

३.३. कृषष तथा ऩशुषवकासका ऺेत्रभा वजेट व्मवस्थाऩन तथा प्रवाह प्रकक्रमा्  

क. सॊघ य प्रदेश सयकायफाट गाउॉ  कामयऩामरकाभा सशतय, बफशषे वा सभऩूयक अनुदानको रुऩभा 
कृषष ऺेत्रको फजेट प्राप्त वा तनकासा हुनेछ य मस गाउॉ  कामयऩामरकारे ऩतन आफ्नो आम वा 
सभातनकयण अनुदानफाट यकभ थऩगयी ऩठाउन सक्ने छ । 

ख. फैदेमशक श्रोतको अनुदान, ऋण वा प्राषवधधक सहामता अन्तगयतको यकभ सभेत सशतय रुऩभा 
ऩामरकारे तनकासा ऩठाउने छ ।  

ग. मसयी कृषष ऺेत्रकाराधग प्राप्त बएको यकभ सम्फजन्धत सबाफाट फजेट स्वीकृत बएको सात 
हदन मबत्र गाउॉऩामरकाको अध्मऺरे सम्फजन्धत प्रभुख प्रशासकीम अधधकृतराई फजेट खचय गने 
अजख्तमायी प्रदान गने छ । 

घ. कृषष, ऩशु शाखारे आपुराई प्राप्त अजख्तमायी य कामायन्वमन भागय दशयन कृषष षवकास 
समभततभा ऩेश गन े य कामय जजम्भेवायी तामरका फभोजजभ जजम्भेवाय ऩदाधधकायीराई 
कामयक्रभको फाॉडपाॉट गयी खचय गनय गयाउने तनदेशन हदनेछ । 

ङ. अनुदान य सहुमरमत षवतयण सम्फजन्ध छुट्टै कामयषवधी सम्फजन्धत कामयऩामरकाफाट ऩारयत 
गयाई याख्न ुऩने छ । 

च. प्राप्त वस्तुगत सहामता षवतयण बन्दा अगाडड गुणस्तय मकीन गयी तनजश्चत बए ऩतछभात्र 
षवतयणको ब्मवस्था मभराइने छ ।  

छ. कृषष कामयक्रभभा वैदेमशक सहामता अन्तगयतको यकभ बए सम्झौता फभोजजभको शतयका 
अधधनभा यही खचय गनुय ऩने छ य आधथयक प्रततवेदन तोककएको ढाॉचाभा सम्फजन्धत षवकास 
साझदेायराई सभेत उऩरब्ध गयाउनु ऩने छ । 



 
 

ज. महद फैदेमशक सहमोगको प्राषवधधक सहामता अन्तगयत यकभ सॊघीम सयकायको स्वीकृततभा 
स्थानीम तह सॊग सम्झौता गयी कामय सॊचारन गरयएको छ य यकभ स्थानीम कोषफाट प्राप्त 
बएको छ बने द्वीऩऺीम सम्झौता फभोजजभका शतय ऩारना गनुयऩने छ य तनजरे भागेको 
ढाॉचाभा हहसाफ फुझाउनु ऩने छ । 

झ. तम सफै कामयको रेखाऩयीऺणको जजम्भेवायी सम्फजन्धत अजख्तमायी प्राप्त शाखा प्रभुखको हुने 
छ य फाषषयक रुऩभा रेखाऩयीऺण प्रततवेदन सम्फजन्धत षवकास साझेदायराई सभेत उऩरब्ध 
गयाउनु ऩने छ । 

ञ. रेखा सम्फजन्ध सम्ऩूणय प्रततफेदन वाषषयकरुऩभा सम्फजन्धत सबाको रेखा समभततभा प्रस्तुत गनय 
सम्फजन्धत कामयऩामरकाभा प्रस्तुत गनुयऩने छ, य  

ट. फजेट कामायन्वमन गदाय षवजत्त्तम जोणखभ न्मूतनकयणका कायण य तनयाकयणका उऩाम सभेत 
अफरम्फन गयी न्मूतनकयण गने ऩहर गने ।  

३.४. ऩायदमशयता, जफावदेहहता तथा उत्तयदातमत्व, प्रचाय, प्रसाय, सूचनाको हक य सुशासन 

 मस गाउॉ  ऩामरकाभा गरयने कक्रमाकराऩ, प्रदान गरयने सेवा सुषवधाराई ऩायदशॉ, उत्तयदामी, 
जफापदेही य प्रबावकायी रुऩभा नागरयक प्रतत सॊफेदनशीर बई  सॊचारन गने, 

 मस गाउॉ  ऩामरकाभा कामयक्रभ सॊचारन गदाय सुशासनका भूरबूत भान्मता जस्तै कानूनी 
शासन, आधथयक अनुशासन, भानव अधधकायको ऩूणय प्रत्माबुतत, षवकेन्रीकयण तथा 
भ्रष्टाचायभुक्त  प्रशासन जस्ता असर शासनका आधायबूत भान्मताराई आत्भसात गदै 
कामयगने सॊस्कृतत अफरम्फन गन,े 

 मस गाउॉ  ऩामरकाभा सुशासन कामभ गनय गयाउन कृषष षवकास समभततरे षवशषे ऩहर गन े
छ य स्थानीम सयकायफाट कृषष कामयक्रभभा सुशासनको प्रत्माबुतत हदराउन असर 
शासनका तनम्न भूल्म भान्मताको अफरम्फन गने, 

 कृषष कामयक्रभभा सम्फद्ध सफै कभयचायी य सॊघसॊस्था मस गाउॉ  ऩामरका प्रतत उत्तयदामी बइ 
कामय गने छन य तोककएको जजम्भेवायी तोककएको सभमभा सम्ऩादन गयी जफापदेही 
प्रशासन सॊचारन गने, 

 मस गाउॉ  ऩामरकाभा कृषष षवकास समभतत फीच कामय जजम्भेवायीको स्ऩष्ट फाॉडपाॉट कामय 
षवबाजन तनमभावरीभा व्मवस्था गरयनुका साथै कृषषसम्फजन्ध कामयका राधग जजम्भेवाय 
सॊस्थाकोरुऩभा मस समभततको षवकास गरयने छ य समभततरे ऩतन सम्फजन्धत कामायरमराई 
कामयजजम्भेवायी ककटान गयी जजम्भेवाय फनाउन सहजीकयण गने छ, 

 कृषष सभफद्ध सफै शाखा प्रभुख फीचभा कामयसम्ऩादन कयाय गरयने छ य उक्त कयायको 
सॊस्थागतरुऩभा तनममभत सभीऺा गने गयाउने ब्मवस्था मभराउने,  



 
 

 कृषष सम्फद्ध सफै शाखा वा कामायरमरे आफ्नो शाखाफाट उऩरब्ध गयाइने सेवा, सुषवधा 
राई तनहदयष्ट ढाॉचाभा नागरयक फडाऩत्रभा प्रकामशत गरय याख्न ेब्मवस्था गने ।  

 षवकास तनभायणका कामयभा नागरयकको सहबाधगता फदृ्धध गयाउन सहबाधगतात्भक 
सभावेशी मोजना प्रकक्रमा अतनवामय अवरम्फन गरयने छ य कामय सॊचारन गदाय नागरयकको 
सहबाधगता स्वामभत्व प्राप्त हुनेगयी गरयने छ । मसयी कामय गदाय षवशषे गयेय दमरत, 

अल्ऩसॊख्मक, मसभान्तकृत वा साना ककसान य भहहरा प्रतत षवशषे सम्फेदनशीर यहनेगयी 
कामय ब्मवस्था मभराउने,  

 तनजश्चत यकभ बन्दा भाधथको षवकास तनभायणकामयभा सफै षववयण देणखने गयी मोजना 
स्थर य साफयजतनक स्थानभा सूचना ऩाटीको (होडडिंग फोडयको) व्मवस्था गने,  

 नागरयकको गुनासो सुन्ने य सॊफोधन गने सॊस्थागत सॊमन्त्र स्थाषऩत गयी कक्रमामशर 
गयाइने छ,  

 सुशासनका अभ्मासहरु जस्तै सावयजतनक÷साभाजजकऩयीऺण, नागरयक सनुवाई, नागरयक 
ऩषृ्ठऩोषण प्रततवेदन सम्फजन्धत कामयषवधीभा तोककएको सभमभा गने गयाउने व्मवस्था 
मभराउने, 

 सावयजतनक खयीद ऐन तनमभावरी फभोजजभ खरयद कामय गने गयाउन,े 

 आचाय सॊहहता अतनवामयरुऩभा ऩरयऩारना गने गयाउने, 
 सूचनाको हक सम्फजन्ध ऐनको ऩारना गरयने य फधगयकृत फाहेकका सफै सूचना नागरयकको 

ऩहुॉचभा ऩु¥माउन,े 

 फाषषयक कामयक्रभ य फजेट य चौभामसक तथा फाषषयक  गाउॉऩामरकाको कृषष षवकासका तनती 
तनमभ, कामयषवधी, भाऩदण्ड तनधाययण य स्थातनम सयकाय सॊचारन ऐनको ऩरयधधमबत्र यहेय 
मस गाउॉऩामरकारे कृषष षवकासको राधग ऐन, नीतत तनमभ तथा कामयक्रभ सॊचारनका 
राधग आवश्मक भाऩदण्ड फनाइ सो को आधायभा कामयक्रभ सॊचारन गनुयऩने छ, 

 नीतत तनमभ तजुयभा गदाय भहहरा कृषक, मुवा, फैदेशीक योजगायीभा यहेका घय ऩरयवायका 
सदस्महरू, कृषष उद्धभी, साना तथा व्मवसामीक कृषकहरुका राधग रक्षऺत गरय साभाजजक 
सभाफेशीताका आधायभा नीतत तनभायण गरय रागु गने । 
 

  



 
 

३.५. अनुगभन, भुल्माॊकन, सभीऺा य प्रततवेदन् 

क. अनुगभन 

 मोजना वा कामयक्रभको एकर वा सॊमुक्त अनुगभन कामयको कामयतामरका गाउॉऩामरकाको 
अनुगभन समभततफाट स्वीकृत गयाईयाख्न ेय फजेट सभेत छुट्माउने, 

 कृषष षवकास समभततरे आवस्मकतानुसायको अनुगभन सॊमन्त्र गठन गयी तनममभत 
अनुगभनको ब्मवस्था मभराउने छ । मस गाउॉ  ऩामरकाभा अनुगभन य सुऩरयवेऺणका रधग 
उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा गहठत सॊस्थागत सॊमन्त्रको व्मवस्था बएकोरे उक्त सॊमन्त्रसॉग 
समभततरे सभन्वम गयी अनुगभनको ब्मवस्था गने,  

 सूचना प्रषवधधको उऩमोगफाट अनुगभन सूचना प्रणारी फतयभानभा स्थाषऩत गदाय उऩमुक्त 
हुने हुनारे अनुगभनका राधग उऩमुक्त प्रणारी षवकास गने, 

 कृषष षवकास समभततरे ऩतन आपु अन्तगयत सॊचामरत कामयक्रभहरुको सभमभै अनुगभन 
गनय कृषष षवकास समभततको सॊमोजक वा अन्म सदस्मको सॊमोजकत्वभा सम्फद्ध शाखाका 
प्रभुख वा तनजको प्रतततनधध, गैयसयकायी सॊस्थाको प्रतततनधी, कृषक सभूहको प्रतततनधध, 

सहकायी सॊस्थाको प्रतततनधध यहेको अनुगभन उऩ समभतत गठन गने य त्मस्को सधचव 
कृषष शाखा प्रभुख वा तनजरे तोकेको अधधकृत कभयचायी हुने व्मवस्था मभराउने, 

 स्थानीम प्राथमभकता प्राप्त, फहुफषषयम वा ऩूजजगत रगानी अत्मधधक बएका मोजना, 
कामयक्रभहरुका राधग छुट्टै सूचक तमाय गयी तनममभत अनुगभन गने प्रणारी स्थाषऩत 
गरयने छ य देखा ऩयेका सभस्मा सभमभै सभाधान गयी मोजना कामयक्रभ सुचारु गयाउने 
व्मवस्था मभराउने, 

 समभततरे बफषमगत शाखा ऩतन सुऩरयवेऺण तथा अनुगभनका राधग फजेटको ब्मवस्था गयी 
अनुगभन गनय गयाउन आवस्मक तनदेशन हदने । 

ख. भध्मावधध भुल्माॊकन   

 गाउॉऩामरकाभा आवधधक मोजना तमाय गयी सॊचारनभा ल्माएको छ बने उक्त मोजनाको 
सभजष्ट उऩरजब्ध य ऩरयणाभको भाऩन हुनेगयी फाह्म तनकाम वा बफशषेऻफाट भध्मावधध 
भुल्माॊकन गने प्रणारी अफरम्फन गने ।  

 फहु फषषयम मोजना वा प्राथमभकता प्राप्त मोजनाहरुको ऩतन भध्मावधध भुल्माॊकन गरयन े
प्रणारी अफरम्फन गने । 

 

 

 



 
 

ग. अजन्तभ भुल्माॊकन  

 मोजनाका फहृतय रक्ष्म य उद्देश्म हाॉमसर बए नबएको, कहाॉ, के कस्ता सफर य कभजोय 
ऩऺ यहन गए बफश्रेषण गयी व्मवस्थाऩनराई उऩमुक्त नीतत, यणनीतत तम गनय भद्दत 
ऩु¥माउन अजन्तभ भुल्माॊकन को ब्मवस्था गने, 

 गाउॉऩामरकारे तमाय गयेको आवधधक मोजनाको सभजष्ट अजन्तभ प्रबाव भुल्माॊकन गने 
प्रावधान याख्ने, 

 भूल्माॊकन प्रणारीभा कृषषऺेत्रको सभेत प्रबाव भुल्माॊकन गनय गयाउन ब्मवस्था मभराउने, 
 अजन्तभ भुल्माॊकनका राधग तेस्रो ऩऺका षवऻफाट गने गयाउने ब्मवस्था गने । 

घ. सभीऺा   

 गाउॉऩामरकाभा प्रत्मेक चौभामसक य फाषषयक रुऩभा सॊचामरत सफै मोजना, कामयक्रभ, 

आमोजना वा कक्रमाकराऩहरुको प्रगतत सभीऺा कामयऩामरकारे गने हुनारे कृषष षवकास 
समभततरे ऩतन समभतत अन्तगयतका सफै कामयक्रभको समभततभा सभीऺा गयी सभीऺाको 
तनचोड सम्फजन्धत कामयऩामरकाको सभीऺा फैठकभा ऩेश गन,े 

 मस्तो सभीऺा वैठकको आमोजना गाउॉऩामरकाको फैठक फस्नु अगाडी तनजश्चत गन,े 

 मस सभीऺा फैठकभा सयोकावारा सफै सयकायी, गैयसयकायी, तनजी, सहकायी, षवकास 
साझदेायहरुको सहबाधगता सुतनजश्चत गने, 

 सभीऺाभा आॉकडा प्रस्तुतत गनुय बन्दा ऩतन देखा ऩयेका भुद्दा, सभस्माहरुफाये छरपर गने 
य सभस्मा सभाधानका सहज उऩामको खोजज गने य कुन तहफाट उक्त सभस्मा सभाधान 
हुने हो सोको सभेत जजम्भेवायी तोक्ने कामय गन,े 

 कृषषभा ऩुॉजीगत खचयभा कभी हुनुभा देखाऩयेका सभस्माको सभेत सभमभै तनदान गरयने 
गयी सभाधान खोज्ने, 

 स्थानीम, प्रादेमशक वा याजष्िम प्राथमभकता प्राप्त मोजनाको २÷२ भहहनाभा सभीऺा गरयन े
प्रणारी अफरम्फन गने, 

 षवकास साझदेायहरुको सहमोगभा सॊचामरत मोजना को सभीऺा सभेत गने य 

सभीऺा फैठकभा प्राप्त गुनासाहरुराई सभेत सम्फोधन गने । 
 

 

 

 

 



 
 

ङ. प्रततवेदन 

 मस गाउॉऩामरकारे ऩारयत गयेको आधथयक कामयषवधी अनुसायको ढाॉचाभा आधथयक प्रततफेदन 
भामसक रुऩभा अजख्तमाय प्राप्त शाखा प्रभुखरे तोककएको कामायरम वा तनकामभा ऩठाउने, 

 बौततक प्रगतत प्रततवेदन साधायणतमा चौभामसक बुक्तान बएको ७ हदन मबत्र अजख्तमाय 
प्राप्त शाखा प्रभुखरे गाउॉ ऩामरकाभा ऩठाउने ब्मवस्था मभराउने, 

 मसकाराधग कृषषसॊग सम्फद्ध सफै सयोकायवारा फाट सभम भै प्रततवेदन सॊकरन गयी 
तनजश्चत पायाभभा याणख एकककृत गयी सम्फजन्धत गाउॉऩामरकाभा ऩठाउनु ऩने बएकोरे 
कृषषसॉग सम्फद्ध तनकाम हरुरे ऩतन आ÷आफ्नो तनकामको बौततक प्रततवेदन समभततका 
सधचव वा शाखा प्रभुख सभऺ ऩठाउने । 

 चौभामसक प्रततवेदनभा बौततक प्रगततका साथ ैआम व्ममको सभग्र जस्थतत प्रस्तुत गरयन े
व्मवस्था गने । 

 कामयक्रभ कामायन्वमन प्रततवेदन 

 अजख्तमारय प्राप्त प्रत्मेक तनकामरे भामसक रुऩभा षवत्तीम य प्राथमभकता प्राप्त कामयक्रभको 
दइु÷दइु भहहनाभा य अन्म सफै कामयक्रभको चौभामसक रुऩभा बौततक प्रगतत प्रततवेदन 
तोककएको ढाॉचाभा सम्फजन्धत कामयऩामरकाभा ऩठाउने, 

 मसयी ऩठाएको प्रततवेदन सम्फजन्धत बफषमगत समभततको सधचवराई सभेत उऩरब्ध 
गयाउने, 

 प्राथमभकता प्राप्त मोजनाको २÷२ भहहनाभा प्रभुख वा अध्मऺरे कामयऩामरकाभा सभीऺा 
गयी वाधा अडकाउ बए पुकाउने य सभमभा प्रगतत हाॉमसर गने यणनीतत सभेत तम गन,े 

 चौभामसक प्रगतत प्रततवेदन जजल्रा सभन्वम समभतत, प्रदेश वा सॊघीम सयकायको 
सम्फजन्धत भॊत्रारमभा एकककृत गयी भहहना बुक्तान बएको १५ हदन मबत्र प्रस्तुत गन,े 

 फाषषयक प्रततवेदन ऩठाउने सम्फजन्धत कामयऩामरकारे फाषषयक प्रततवेदन तोककएको ढाॉचाभा 
आधथयक फषय बुक्तान बएको एक भहहना मबत्र सम्फजन्धत जजल्रा सभन्वम समभतत, प्रदेश 
तथा सॊघीम भॊत्रारमभा ऩठाउनु ऩने ।  

 प्रगतत जस्थततको आधायभा कभयचायीको कामयसम्ऩादन भुल्माॊकन गने प्रणारी स्थाषऩत गन े
मसका राधग प्रत्मेक कभयचायीको कामय जजम्भेवायी षवफयण प्राप्त गयी तदनसुाय कभयचायीको 
कामयसम्ऩादन भुल्माॊकन गने । 

 

 

 



 
 

ऩररच्छेद ४ बिबिध 

संसोधन, खारेजी र वचाउ 

क. स्थानीम तहभा सॊचामरत कृषष तथा ऩशु षवकासका कामयक्रभ मसै व्मवस्था फभोजजभ सॊचारन 
बएको भातनने छ ।  

ख. षवगतभा जायी गरयएको स्थानीम कृषष षवकास कामयक्रभ सॊचारन तनदेमशका खायेज गरयएको 
छ य त्मस फभोजजभ बए गयेका काभ, कायफाही मस कामयषवधध फभोजजभ बए गयेको भातनन े
छ । 

ग. कामयषवधध सॊसोधन् मस कामयषवधधराई गाउॉऩामरकारे आवश्मकता अनुसाय सॊसोधन तथा 
खायेजी गनय सक्ने छ । 

घ. मस कामयषवधध उल्रेख नबएका अन्म कुयाहरु स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ य प्रचमरत 
कानून फभोजजभ हुने छ । 

 

 

 

  



 
 

अनुसूधच १ 

 मोजनाको प्राथामभकता तनधाययण तथा तनभायणका चयणहरू् 

बफषम ऺेत्रगत वा आवधधक मोजना तजुयभा गदाय कृषष ऺेत्रको सम्फजन्धत स्थान बफशषे को 
सॊबाव्मता हेयी देहामका आधायभा प्राथमभकीकयण य कृषष व्मवसामीकयणका भाध्मभफाट 
प्राथमभकताका बफषमभा ध्मान ऩुयमाउने ।  

 आधथयक षवकास तथा गरयफी तनवायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩुग्न,े 

 उत्ऩादनभूरक तथा तछटो प्रततपर प्राप्त गनय सककने, 
 स्थानीम जनताको जीवनस्तय, आम्दानी य योजगाय फढ्ने,  
 भहहरा फारफामरका तथा षऩछडडएका वगय ऺेत्र य सभुदामराई प्रत्मऺ राब ऩुग्ने, 
 रैङ्धगक सभानता य साभाजजक सभावेशीकयण अमबवदृ्धध हुने, 
 वातावयणीम सॊयऺण तथा सम्वद्यधन, जरवामू ऩरयवतयन अनुकूरनभा सघाउ ऩु¥माउनुका 

साथ ैहदगो षवकासको रऺ प्राजप्तराई प्राथमभकता हदई तजुयभा गनय सघाउ ऩु¥माउने, 
 फाषषयक मोजना तमाय गदाय बफषम ऺेत्रगत, आवधधक मोजनाका रऺ, उद्देश्म, नीतत, 

यणनीतत य कामयक्रभ प्राथमभकता सभेत राई  ध्मानभा याखी फाषषयक मोजना, कामयक्रभ 
फजेट तजुयभा गदाय ध्मान हदने । 

क. मोजना तजुयभाका चयण य प्रकक्रमा 

 फाषषयक मोजना तजुयभा गदाय फजेट तनधाययण समभततफाट कृषष ऺेत्रको फजेट ऩूवायनुभानको 
सीभा य भागयदशयन तमायीभा भाग बएको आवश्मक प्राषवधधक सहमोग ऩु¥माउने, 

 गाउॉऩामरकाफाट आगाभी फषयको श्रोतको अनुभान, फजेट सीभा तथा भागयदशयन प्राप्त 
बएऩतछ कृषष ऺेत्रसॉग सम्फद्ध सफै सयोकायवाराहरु (बफषमगत शाखा, गैयसयकायी सॊस्था, 
तनजी ऺेत्र, सहकायी सॊस्था, षवषम षवऻ आहद) को फैठक फोराउने, 

 कृषष ऺेत्र÷उऩऺेत्रगत (ऩशु स्वास्थम, भत्स्मऩारन, परपूर खेतत, तयकायी आहद) को 
गाउॉऩामरका स्तरयम य वडास्तयीम ऩूवायनुभानको प्राप्त फधगयकयणराई रगानीका ऺेत्र तोकी 
उऩ ऺेत्रगत तथा वडास्तयीम कृषष कामयक्रभको फजेट ऩूवायनुभान य भागयदशयन तमाय गन,े  

 प्राप्त फजेट ऩूवायनुभान, भागयदशयन य अफरम्फन गरयने नीतत यणनीतत य बफषम य 
बौगौमरक ऺेत्रगत रगानीको फाॉडपाॉट गयी सम्फजन्धत शाखा, सेवाकेन्र, वडा वा इकाईभा 
भागयदशयन सहहत फजेट ऩूवायनुभान ऩठाइन े य सम्फजन्धत जजम्भेवाय व्मजक्त सभते तोकी 
मोजना तजुयभा प्रकक्रमाको थारनी सभेत गने, 

 बफषमगत तनकाम य गैयसयकायी सॊस्थाको कामयक्रभ फीचभा ऩतन ऩरयऩूयकता कामभ गयी 
एकककृत मोजना तजुयभा गने गयाउन,े 



 
 

 वजस्त स्तयभा यहेका कृषक सभूह, समभतत तथा सॊस्थासॉग अन्तयकक्रमा गयी ततनका भाग य 
प्राथमभकताहरुराई सम्फोधन गनय य ततनरे गनय सक्न े रागत सहबाधगताराई सभते 
सॊकरन गयी उनीहरुकै सहबाधगताभा तोककएका भाऩदण्डका आधायभा प्राथमभकता तनधाययण 
गने, 

 सफै वजस्त य टोरस्तयफाट भाग य प्राथमभकता सॊकरन बए ऩश्चात सम्फजन्धत वडा 
सधचवरे बफषमगत य अन्म सयोकायवारासॉग छरपर गयी बफषम ऺेत्रगत रुऩभा कामयक्रभ 
य फजेट छुट्माउने य फजेट ऩूवायनुभानको यकभसॉग भेरखाने गरय एकककृत गयी वडा 
अध्मऺ सभऺ घटफढको षवफयण ऩेश गने, 

 महद कुनै मोजना वा कामयक्रभ अत्मन्त जरुरय छ य फजेट ऩूवायनुभान मबत्र यहन नसकेभा 
गाउॉस्तयीम मोजना भा सभावेश गने गयी सुची सभेत प्रस्तुत गन,े 

 वडासमभततरे सफै सयोकायवारा को फैठक फोराई मसयी वजस्त य टोरस्तय फाट सॊकमरत 
बएको सूचीभा बफषमगत प्राथमभकता तनधाययण अनुसाय रुजु गरय वडा समभततफाट ऩारयत 
गने य मसयी ऩारयत गदाय वडास्तयीम तथा गाउॉऩामरकास्तयीम मोजनाभा फधगयकयण गयी 
मसपारयश सहहत सम्फजन्धत कामयऩामरकाभा ऩेश गने, 

 महद कुनै मोजना दइु वा दईु बन्दा वहढ वडाभा सॊचारन गरयनु ऩने यहेछ बने ती 
वडाफीचको सभन्वम फैठक याखी अन्तय वडास्तयीम मोजनाको प्राथमभकता सभेत 
सम्फजन्धत कामयऩामरकाभा मसपारयश सहहत ऩेश गने, 

 गाउॉकामयऩामरका सधचवरे वडावाट प्राप्त सफै सूचीराई तथा गाउॉ  ऩामरकास्तयीम बफषमगत 
शाखाफाट प्राप्त सूचीराई सभेत एकककृत गने य मसरय एकककृत गरयएको सुचीराई बफषम 
ऺेत्रगत प्राथमभकताक्रभ अनुसाय सुची तमाय गनुयका साथ ै उक्त सुचीराई वडास्तयीम य 
ऩामरकास्तयभा फधगयकयण गयी सम्फजन्धत फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा समभततभा ऩेश गनय 
अध्मऺ सभऺ प्रस्तुत गरयने य उक्त मोजना तजुयpभा समभततभा ऩठाउने, 

 फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा समभततरे मसयी प्राप्त मोजना य कामयक्रभराई सम्फजन्धत 
बफषम ऺेत्रगत समभततभा छरपरका राधग ऩठाउने, 

 कृषष सम्फन्धी बफषमगत समभततरे मसयी वडा, षवषमगत शाखा तथा कृषष सम्फजन्ध गैय 
सयकायी सॊस्था, तनजीऺेत्र य सहकायी सॊस्थाफाट प्राप्त सुचीराई एकककृत गयी आपुराई 
प्राप्त फजेट ऩूवायनुभान य भागयदशयन अनुसाय बए नबएको हेनुयका साथ ै प्रदेश य सॊघीम 
मोजना तथा कामयक्रभसॉग ऩरयऩूयकता कामभ सभेत गयाउन,े  

 कृषषसॉग सम्फजन्धत अन्म बफषमगत तनकामसॉग सभेत ऩायस्ऩरयकता हुनेगयी कृषष 
सम्फजन्ध फाषषयक तथा फहुफषषयम कामयक्रभ य फजेट प्राथमभकता क्रभ तनधाययण गयी 
गाउॉकामयऩामरका स्तयीम फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा समभततभा याम मसपारयश सहहत 
ऩठाउने, 



 
 

 मस गाउॉऩामरकाका राधग फजेट वक्तव्मभा ऩारयनु ऩने कृषष सम्फन्धी नीतत सभावेश गयी 
कृषषभा हुने सभजष्ट रगानी य उऩरब्धीको प्रऺेऩण सहहतको नीतत तमाय गयी सम्फजन्धत 
सबाभा ऩेश गरयने फजेट फक्तव्मको भसौदा सभते तमाय गयी मोजना तजुयभा समभततभा 
प्रस्तुत गने । 

मोजना तजुयभा समभततरे कृषष समभतत फाट प्राप्त गयेको एकककृत कामयक्रभ, फजेट य नीतत 
गाउॉऩामरकाभा ऩठाउनु अगाडी तनम्न कामय गने, 

 सम्फजन्धत ऺेत्रभा सॊचारन हुने मोजना य कामयक्रभभा दोहोयोऩन आउन नहदने गयी आऩसी 
तादाम्मता य ऩरयऩूयकता कामभ गने व्मवस्था मभराउने, 

 फजेट तथा कामयक्रभको बफषमऺेत्रगत सम्फजन्धत समभततभा ऩुन् छरपर गयाउनु ऩने बए 
गयाई अजन्तभ प्रस्ताव तमाय गयी कामयऩामरकाभा ऩेशगनय आदेश हदने, 

 आवधधक मोजना तमाय बएको यहेछ बने उक्त आवधधक मोजनाको दयूदृजष्ट, रक्ष्म, 

उद्देश्म, नीतत य कामयक्रभका प्राथमभकता अनुकूर बए नबएको हेयी उक्त आफधधक 
मोजनासॉग तारभेर हुनेगयी प्रस्तुत गन,े 

 सॊघीम सयकायभा नेऩार सयकायरे फजेट प्रस्तुत गने सभम जेष्ठ १५ गते तोककएको हुनारे 
फजेट फक्तव्मको सॊघीम नीतत सभते स्थानीम तहभा असय ऩने बए सो षवषम सभते 
स्थानीम तहको नीतत य कामयक्रभ सभाफेश गने, 

 त्मस्तै प्रदेश सयकायरे जेष्ठ भसान्त मबत्र फजेट य कामयक्रभ प्रस्तुत गने हुॉदा स्थानीम 
तहराई असय ऩने बए सो षवषम सभेत स्थानीम तहको नीतत य कामयक्रभभा सभाफेश गने, 

 आगाभी आधथयक फषयको नीतत तथा कामयक्रभको अजन्तभ प्रस्ताव तमाय गन,े 

 महद वहु-फषषयम मोजना यहेछ बने त्मसको रगानीको प्रऺेऩण य उऩरजब्ध रक्ष्म सभेत 
तनधाययण गयी प्रस्तुत गन,े 

 फजेट सीभा मबत्र यही फजेट तथा कामयक्रभको प्राथमभकीकयण गने य घाटा फजेट प्रस्तुत 
गनय फन्देज यहेको हुॉदा कुनै हारतभा ऩतन घाटा फजेट य कामयक्रभ मसपारयश नगन,े 

 सम्फजन्धत गाउॉ  सबाभा प्राप्त फजेट तथा कामयक्रभभा छरपर गयी अषाढ २५ गते मबत्र 
कामयऩमरका सॉग केहह थऩ फुझ्नु ऩने बएभा कामयऩामरकाभा तनदेशन सहहत प्रस्ताव 
सम्फजन्धत कामयऩामरकाभा कपताय ऩठाउने व्मवस्था गने, 

 कामयऩामरकारे मसयी प्राप्त कपताय हुन आएको फजेट तथा कामयक्रभभा केहह हेयपेय गनय 
उधचत देणखएभा वा नदेणखएभा ऩुष्ट्माॉई सहहत ऩुन् सम्फजन्धत सबाभा याम सहहत ऩेश 
गने, 

 सम्फजन्धत सबारे अषाढ भसान्त मबत्र फजेट य कामयक्रभ ऩारयत गरय सक्नऩुने, 



 
 

 फजेट य कामयक्रभ सावयजतनकककयण् सबाफाट स्वीकृत बए ऩतछ बफमबन्न सॊचाय 
भाध्मभफाट सवयसाधायणको जानकायीकाराधग फजेट, कामयक्रभ य मरइएका नीतत 
कामयऩामरकारे प्रकामशत गनुयऩने छ ।  

ख. मोजना कामायन्वमन 

 गाउॉसबा फाट ऩास बएका कृषष मोजनाहरुको प्रबाफकारय सॊचारनका राधग आफस्मकता 
अनुसाय स्थानीम भाऩदण्ड तमाय गरय सोको आधायभा कामयक्रभ कामायन्वमन गने छ, 

 सफै सयोकायवारारे कामयक्रभ य फजेटको कामायन्वमन य जजम्भेवायी तामरका तमाय गन,े 

 कामयक्रभ स्वीकृत बए ऩतछ सयोकायवारा सफै षवषम प्रगतत प्रततवेदन आभसॊचाय भापय त 
सावयजतनक गने गयाउने य कामायरमको सूचना ऩाटी य वेफ साइटभा याख्न े। 

 

 


