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सवंत ्२०७६ सालको कार्यवववि  न ं५ 

प्रस्तावना: संवििानतः कृवि तथा पशुपालन, कृवि उत्पादनको व्यवस्थापन, 

पशु स्वास्थ, सहकारी, कृवि सडक, साना वसचाई लगार्त कृवि प्रसार 

कार्यक्रमको संचालन, व्यवस्थापन र सोको वनर्मन गने विम्मेिारी एकल 

अविकारको रुपमा स्थानीर् सरकारमा वनवहत रहकेो छ । र्सैलाई आिार 

मावन संविर् व्यवस्थावपका संसदले स्थानीर् सरकार सचंालन ऐन २०७४ 
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समेत पाररत गररसकेको छ । सो ऐनले स्थानीर् तहको काम कतयव्य र 

अविकारलाई विस्तृतरुपमा पररभावित गरेको छ ।   

उक्त पररपे्रक्षमा र्स नगरपावलकाले संवििान र ऐनले प्राविान गरेका 

अविकारको उपर्ोग गरी कृविमा ब्र्वसार्ीकरण र कृवि उद्यमवसलताको 

ववकासगरी स्थानीर् स्तरमा नै रोिगाररका अिसरहरुको सिृना गद ै

कृिकहरुको आर्स्तर िृद्धी गने उद्धशे्र् वलएको छ । र्स उद्धशे्र्लाई हावसल 

गनय र्स नगरपावलकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र वभत्र प्राथवमकताका आिारमा 

कृिहरुको माग र आवस्र्कता अनुसारका उपर्ुक्त कृवि प्रविवि तथा सेवा 

सियशुलभरुपमा उपलब्ि गराउनु अवनवार्य भएकोले सो का लावग कृवि 

विकास कार्यक्रमको तिुयमा र सोको प्रभावकारी सचंनलन तथा व्यवस्थापन 

गनय :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] !)@ sf] pkbkmf @ 

adf]lhd अविनमा रवह र्ो “कृवि विकास कार्यक्रम संचनलन तथा 

व्यवस्थपन कार्यवविी २०७६” तर्ार गरर िारर गररएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

 नाम, पररभािा र उद्धशे्र् 

१. नाम र प्रारम्भ 

क. र्स कार्यवविीको नाम “नगर पावलकाको कृवि ववकास कार्यक्रम संचालन 

तथा व्यवस्थापन कार्यवविी, २०७६” रहकेो छ । 

ख. र्ो कार्यवविी मुवसकोट नगरपावलकाकार्यपावलकाले पाररत गरेको 

वमवतदवेख लागु हुनेछ । 

२. पररभािा 

वििर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यवविीमा, 

क)“नगर प्रमुख” भन्नाले नगरपावलकाकनगर प्रमुख सम्झन ुपछय । 

ख)“ उप प्रमुख ”भन्नाले नगरपावलकाकोनगर उप-प्रमुख सम्झनु पछय । 
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ग) “ऐन” भन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाइ िुझाउँछ । 

ि) “प्रमूख प्रशासकीर् अविकृत” भन्नाले नगरपावलकाको प्रशासकीर् 

प्रमूखकको रुपमा काम गनय विम्मेवारी तोककएको प्रशासकीर् 

अविकृतलाई सम्झनु पछय । 

ङ) “काननू” भन्नाले संिीर् कानून, प्रदशे कानून र स्थानीर् कानून सम्झन ु

पछय । 

च) “कार्यपावलका” भन्नाले नगर कार्यपावलका सम्झनु पछय । 

छ)“कार्य वववि” भन्नाले नगर पावलकाको कृवि ववकास कार्यक्रम संचालन 

तथा व्यवस्थापन कार्यवविी, २०७६ लाइ सम्झनु पदयछ । 

ि)“कृवि” भन्नाले िीवन िान्न र ववकास÷िृवद्धका लावग आवश्र्क खाना, 

रेशा, िैववक उिाय, िवडवुटी र अन्र् िस्तु उत्पादन गनय प्रर्ोग गररन े

ववरुवा, पशुपन्छी (माछा समेत) र ढुसी(च्र्ाउिात) को खतेी वा पालन र 

प्रिनन सम्िवन्ि कार्य भने्न िझुाउँछ ।  

झ) “कृिक” भन्नाले कृवि वा कृवि क्षेत्रमा संग्लग्न व्यवक्त, उद्यमी र ब्र्वसार्ी 

भने्न िुझाउँदछ । 

ञ) “नगरपावलका ” भन्नाल े संवविान िमोविम स्थापना भएका 

नगरपावलका सम्झन ुपछय । र्सले नगर कार्यपावलकालाई समेत िनाउन े

छ । 

ट) “नगरसभा” भन्नाले संवविानको िारा २२२ को उपिारा १ िमोविमको 

नगर सभा सम्झनु पछय । 

ठ) “पदाविकारी” भन्नाले कार्यपावलकाको प्रमुख, उप-प्रमुख, वडा अध्र्क्ष 

तथा कार्यपावलकाका अन्र् सदस्र् सम्झनु पछय । 

ड) “प्रदशे” भन्नाले संिीर् इकाइमा ववभािन गररएको नेपालको संिीर् 

इकाइको कणायली प्रदशे सम्झनु पदयछ । 

ढ) “वििर्गत शाखा” भन्नाले नगर पावलकामा कृवि क्षते्रको ववकासका 

लावग स्थापना भएका शाखा, इकाई तथा सेवाकेन्रलाई िनाउँदछ । 

र्सले अन्र् वविर्गत क्षेत्रको ववकासका लावग मुवसकोट नगरपावलकामा 

स्थापना भएका शाखालाई समेत िनाउँदछ । 
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न) “मन्त्रालर्” भन्नाले कृवि वविर् हनेे नेपाल सरकारको संिीर् मंत्रालर् 

तथा प्रदशे सरकारको प्रादवेशक मन्त्रालर् सम्झनु पछय ।  

फ)“र्ोिना” भन्नाले आर्ोिना, पररर्ोिना तथा कार्यक्रम समेतलाई 

िनाउँदछ । 

ि) “वडा” भन्नाले नगरपावलकाको वडालाई सम्झनु पछय । 

भ) “वडा अध्र्क्ष” भन्नाले नगरपावलकाका वडाका अध्र्क्ष सम्झनु पछय । 

म) “वडा सवमवत” भन्नाले संवविानको िारा २२२ को उपिारा ४ िारा 

२२३ को उपिारा ४ िमोविमको नगरपावलकाको वडा सवमवत सम्झन ु

पछय । 

र्) “सदस्र्” भन्नाले, मुवसकोट नगरपावलका सभा वा मुवसकोट नगरपावलका 

कार्यपावलकाको सदस्र् सम्झनु पछय र सो शब्दले मुवसकोट नगरपावलका 

सभा वा मुवसकोट नगरपावलका कार्यपावलकाकोमेर्र, उपमेर्र, वडा 

अध्र्क्ष वा वडा सवमवतको सदस्र्लाई समेत िनाउँछ ।  

र) कृवि ववकास सवमवतको सम्िन्िमा मुवसकोट नगरपावलकामा कृवि 

कार्यक्रम संचालन र व्यवस्थापन गनय मुवसकोट नगरपावलकामा गठन 

भएको कृवि ववकास सवमवत तथा उप सवमवतका संर्ोिक, उप संर्ोिक 

तथा सदस्र् समेतलाई िनाउँछ । 

ल) “सवमवत” भन्नाले र्स कार्यवविीको व्यवस्था अनुसार नगरपावलकामा 

गठन भएको कृवि ववकास सवमवत तथा उपसवमवतलाई िनाउँदछ । 

व) “संवविान” भन्नाले नेपालको संवविानलाइ सम्झनु पदयछ । 

श) “संि” भन्नाल े संिीर् संरचनाको सिै भन्दा मावथल्लो इकाइको रुपमा 

रहने संिीर् तह सम्झन ुपदयछ । 

ि) “स्थानीर् तह” भन्नाले नगरपावलकालाई िनाउँद छ । 

 

३. कार्यवविीको उद्दशे्र् 

र्स कार्यविीको मूल उद्दशे्र् र्स मुवसकोट नगरपावलकाले  आफ्नो कार्यक्षेत्र 

वभत्र अवलम्िन गने कृवि ववकास कार्यक्रमको तिुयमा, सोको प्रभावकारी 

संचालन तथा व्यवस्थापनमा सहर्ोग पु¥र्ाउने र कृिक पररवारलाई कृवि 
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सेवा प्रिाह गन े रहकेा छ । र्सका वववशष्ट उद्दशे्र्हरु दहेार् अनसुार रहकेा 

छन् । 

क) कृविप्रसार सेवालाई िहुपक्षीर् एवं प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनका लावग 

र्स नगरपावलका तथा वडा तहमा अवश्र्क संस्थागत संरचना वनाउन र 

सोको प्रभावकारी पररचालनमा सहर्ोग गने । 

ख) र्स नगरपावलकाको आवविक तथा वार्ियक कृवि ववकास र्ोिना तिुयमा 

तथा कार्ायन्वर्नमा गनय सहर्ोग पु¥र्ाउने ।  

ग) कार्यक्रम तिुयमा तथा संचालनमा रािनैवतक तथा प्रशासनीक 

िवाफदवेहताको शुवनवितता गनय सहर्ोग गने । 

ि) कृवि तथा पशुपंक्षी ववकासका कार्यक्रम संचालनका लावग आवश्र्क नीवत 

वनमायण तथा मापदण्ड वनिायरण गनय सहर्ोग पु¥र्ाउने ।  

 

 

पररच्छेद २ 

 कृवि ववकास कार्यक्रम सचंालन तथा व्यवस्थापनकालावग ससं्थागत सरंचना 

 

२.१. र्स नगरपावलकाको सगंठन सरंचना तथा कमयचारी व्यवस्था 

क) र्स मुवसकोट नगरपावलकामा आवश्र्कता र प्राथवमकता अनुसार कृवि 

तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको समग्र ववकासका लावग कार्य संचालन गनय गराउन 

र्स मुवसकोट नगरपावलकाको पाररत गरेको कार्य ववभािन वनर्मावली 

िमोविम र्स मुवसकोट नगरपावलकामा कृवि, पशुपंक्षी ववकास शाखा, 

वडा तहमा इकाइ वा सेवा केन्र स्थापना गन ेछ । कृवि तथा पशुपंक्षी 

ववकास शाखाको काम, कतयव्य र विम्मेवारी स्थानीर् सरकार संचालन 

ऐन २०७४ को अविनमा रवह र्स नगरपावलकाले पाररत गरेको कार्य 

ववभािन वनर्मावलीमा व्यवस्था भए िमोविम हुनेछ । त्र्स्तै वडा वा 

सेवा केन्रस्तरमा समेत कृवि कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गनय 

आवस्र्क प्राववविक सेवा सहि एवं प्रभावकारी वनउनका लावग 
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िहुपक्षीर् कृवि प्रसार पद्धतीका लावग र्स नगरपावलकाले आवाश्र्क 

संर्न्त्र वा इकाईको स्थापना गने छ । 

ख) उक्त शाखा तथा वडा तहका सरंचना वा सेवाकेन्रमा कवत स्थार्ी र 

करारका कमयचारी रहन े छन भने्न वविर् र्स मुवसकोट 

नगरपावलकाकोONM सभे गरर पाररत गरेको संगठन संरचना अनुसार 

हुने छ । 

ग) र्स नगरपावलकाले श्रोत सािनको अविकतम उपार्ोग र सहकार्यका 

लावग अन्र् सरकारी, गैह्रसरकारी संिसंस्था तथा वनिी क्षेत्रका सेवा 

प्रदार्कसँग साझेदारी गरर कृविसेवा प्रवाहका लावग आवाश्र्क संर्न्त्र 

स्थापना तथा वतनको पररचालन गने छ ।  

ि) र्स नगरपावलकाले आवश्र्कता अनुसार स्थानीर् कृवि श्रोत व्यवक्तहरुको 

ववकास तथा पररचालन गरर कृवि प्रसार सेवाको विस्तार गने छ ।  

 

२.२कृवि ववकास सवमवतको गठन तथा पररचालन 

संवविान र स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ पररच्छेद ३ मा वनिायरण 

भएका कृवि ववकासका कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्ायन्वर्न गनय 

गराउन, आवश्र्क कार्यक्रम तिुयमा, स्थानीर् कृवि ववकासका वनती वनर्म, 

कार्यवविी, मापदण्ड वनिायरण तथा िनप्रवतवनविहरुको कार्यक्रम प्रवत 

ििाफदवेहता सुवनवि गनय र्स मुवसकोट नगरपावलकाको पाररत गरेको कार्य 

ववभािन तथा कार्यसम्पादन वनर्मावलीको अविनमा रही सामाविक 

समावेवशताका आिारमा र्स नगर कार्यपावलका अन्तरगत कृवि ववकास 

सवमवत गठन गररने छ ।  

र्स नगरपावलकाको कृवि ववकास सवमवतको सरंचना वनम्नानुसार हुने छ ।  

१. मुवसकोट नगरपावलकाकोनगर उप प्रमुख                (संर्ोिक) 

२. मुवसकोट नगरपावलका कार्यपावलकाले तोकेको मवहला सदस्र् 

                                                                           (सदस्र्)        

३.मुवसकोट नगरपावलका कार्यपावलकाले तोकेको दवलत वा अल्पसंख्र्क 

सदस्र्                                                                   (सदस्र्) 
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४. मुवसकोट नगरपावलका का र्ोिना शाखाका प्रमुख(सदस्र्) 

५. मुवसकोट नगरपावलका का उद्योग िावणज्र् संि, कृवि उद्यमी, 

व्यवसार्ी, एग्रोभेटका प्रवतवनवि           (सदस्र्)   

    

६. मुवसकोट नगरपावलका का ववत्तीर् एवं कृवि सहकारी संस्थाका 

मवहला प्रवतवनवि                                (सदस्र्) 

७. मुवसकोट नगरपावलका  वभत्रका कृिक अगुवा मध्र्ेिाट मनोनर्न 

भएका एकिना मवहला र एकिना पुरुि कृिक प्रवतवनवि                                                             

(सदस्र्) 

८. कृवि वा पशु सेवा शाखाका प्रमुख              (सदस्र् सवचव) 

नोटः नगरपावलकाका गुणस्तर वनर्न्त्रण शाखा, विार व्यवस्थापन शाखाका 

प्रमुख वा प्रवतवनवि तथा कृविसँग सम्िवन्ित ववशेिज्ञ वा अनुभवी कृिक, 

कृविक्षेत्रमा उत्कृष्ट र्ोगदान पुर्ायउने पुर्ाउन े व्यवक्तलाई आवश्र्कतानसुार 

आमन्त्रण गनय सककनेछ । 

कृवि ववकास सवमवतको काम, कतयव्य र अविकार 

स्थानीर् सरकार सचंालन ऐन २०७४ मा उल्लेवखत प्राििानहरुको पररवि 

वभत्र रवह र्स मुवसकोट नगरपावलका  कृवि ववकास सवमवतको काम, 

कतयव्य र अविकार वनम्नानसुार हुन ेछ । 

क. कृवि ववकास र्ोिना तिुयमा  

 नगरपावलकाको कृवि ववकासको प्राथवमकताहरु वनिायरण गने, 

 नगर पावलकाको रणनैवतक, आवविक तथा िार्ियक कृवि र्ोिना 

तिुयमा गरर मुवसकोट नगरपावलका सभािाट अनुमोदन गराउने । 

र्ोिना तिुयमा गदाय संिवन्ित सि ै सरोकारवालाहरुको सहभावगता 

सुवनवित गन,े 

 मवहला तथा विपन्न वगय, व्यावसार्ीक कृिक लवक्षत गरर कृवि 

ववकास कार्यक्रम तिुयमा तथा सोको कार्यन्वर्नमा सहर्ोग गने,  
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 मुवसकोट नगरपावलकामा कृवि सम्वन्िी सचूना, तथर्ांक राख्न, 

वतनको ववशे्लिण र रािनैवतक वनणयर् प्रकक्रर्ामा र्स्ता सूचना तथा 

तथर्ांकको उपर्ोग गनय सहिीकरण गने, 

ख. नीवत वनमायण  

 कृवि तथा पशु ववकास संिवन्ि स्थानीर् नीवत, कानून, कार्यवविी, 

मापदण्ड तिुयमा गरर आवश्र्कतानुसार मुवसकोट नगरपावलका 

कार्यपावलका तथा मुवसकोट नगरपावलका सभािाट पास गराई 

स्थानीर् रािपत्रमा प्रकावसत गने र सोको कार्ायन्वर्न गन ेगराउने ।  

ग. समन्वर् तथा सहकार्य  

 नगरपावलकाका विवभन्न सवमवत तथा उपसवमवतहरु लगार्त 

मुवसकोट नगरपावलका कार्यपावलका तथा नगर व्यवस्थावपकासँग 

समन्वर् गने, 

 कृवि र्ोिना तिुयमा तथा सोको प्रभावकारर कार्यन्वर्नका लावग 

कृविमा समलग्न कृिक संि, संगठन, कृवि सहकारी, वववभन्न सरकारी, 

गैह्रसरकारी संिसंस्था तथा वनिी क्षेत्रहरुसँग समन्वर् र सहकार्य 

गने,  

 कृवि ववकाससँग सम्िवन्ित कार्यका लावग अन्तर पावलका समन्वर्, 

कृवि ज्ञानकेन्र, भेटेररनरी हस्पीटल तथा पशु विज्ञकेन्र, प्रदशे तथा 

संविर् सरकारका कार्यक्रम एवं आर्ोिनाहरुसँग सहकार्य र समन्वर् 

गने र स्थानीर् स्तरमा र्स्ता आर्ोिनाको कार्ायन्वनमा सहिीकरण 

गने, 

 कृवि तथा पशु संववन्ि उत्पादन सामाग्री िस्तै मल, िीउ, नश्ल 

आकदको मापदण्ड वनिायरण तथा सो अनुगमनमा समन्वर् एवं 

सहिीकरण गन,े 

 स्थानीर् उत्पादन, पं्रगाररक उत्पादन आकदको वसफाररस तथा 

आवाश्र्क प्रमाणपत्र उपलब्ि गराउन सहिीकरण गने, 
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 नगरपावलकामा मूख्र् मूख्र् कृवि तथा पशुिन्र् उपिको ववस्तार एवं 

वववविकरण र विारीकरणका लावग र्ससँग सम्ववन्ित 

िहुसरोकारवाला मञ्चको सञ्चालन एवं सहिीकरण गने, 

 संि, प्रदशे तथा स्थानीर् तहका कार्यक्रमको संर्ोिन तथा कार्यन्वर्न 

र अनुगमनमा संर्ोिनकारी भूवमका वनवायह गने, 

 संि तथा प्रदशेका रणनैवतक प्राथावमकता प्राप्त कार्यक्रमलाई 

स्थानीर् तहको लक्ष्र् तथा उपलवब्िसँग िोड्ने । 

 ि. ििटे तथा िनशवक्त व्यवस्थापन 

 कृवि ववकासका लावग आवश्र्क ििेटको लेखािोखा, व्यवस्थापन 

तथा सोको प्रभावकारी पररचालन गने गराउने, 

 मुवसकोट नगरपावलकामा कृवि ववकास कार्यक्रम संचालनका लावग 

आवश्र्क िनशवक्तको प्रक्षेपण तथा व्यवस्थापन गनय मुवसकोट 

नगरपावलका कार्यपावलकालाई सहर्ोग गने । 

ङ. मवुसकोट नगरपावलकाकोकृवि ववकासका सम्भाव्यता अध्र्र्न, 

अनसुन्िान गन ेगराउन े। 

च. अनगुमन तथा मलु्र्ाङकन  

 नगरपावलकाद्वारा सचंावलत मुवसकोट नगरपावलकाविवभन्न कृवि 

ववकास कार्यक्रमहरुको वनर्वमतरुपमा अनुगमन, उपलवधिहरुको 

सवमक्षा गरर कार्यपावलका, कृवि तथा पशु ववकास शाखालाई 

रार्सुझाि तथा वनदशेन कदन,े 

 संि, प्रदशे तथा अन्र् वववभन्न वनकार्िाट सञ्चावलत कृवि तथा पशु 

ववकासका कार्यक्रमको वनर्वमत अनुगमन गरी सम्ववन्ित पक्षलाई 

सुझाव कदने, 

 कृवि तथा पशुववकास शाखामा अनुगमन तथा मूल्र्ांकन पद्धतीको 

स्थापना तथा कार्यन्वर्नका लावग आवश्र्क सहर्ोग तथा वनदशेन 

कदने । 
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छ. मुवसकोट नगरपावलकामा संचालन हुन े साना वसचाई आर्ोिनाहरुको 

सम्भाव्यता अध्र्ार्न, सभे वडिाइन, वनमायण तथा संचालन कार्यका 

लावग आवाश्र्क सहर्ोग गन े। 

ि. संविर् तथा प्रादवेशक सरकारिाट पावलकास्तरमा संचालन हुन े

वसचाइका र्ोिनहरु प्रभावकारर रुपमा संचालनगनय आवाश्र्क सहर्ोग 

गने । 

झ. क्षमता अवभिृवद्ध 

 कृवि कार्यक्रमलाई प्रभावकारर संचालन तथा व्यवस्थापनका लावग 

सवमतीका पदाविकारर, कमयचारीहरु, कार्यपावलका तथा 

व्यवस्थापीका सदस्र्हस्को क्षमता अवििृवद्ध गने, 

 कृवि तथा पशुववकास शाखाको क्षमता अवभवृवद्धका लावग मुवसकोट 

नगरपावलका कार्यपावलका, प्रदशे तथा संि र अन्र् वनकार्सँग 

समन्वर् एवं साझेदारी गने, 

ञ. कृवि उत्पादन सामग्रीहरुको सवयशुलभ रुपमा उपलधि गराउन आवश्र्क 

नीवतगत व्यवस्था गने । 

ट. कृवि उत्पादन, उत्पदकत्व िृवद्ध तथा उत्पाकदत िस्तुहरुको प्रशोिन र 

ििाररकरण गनय आवश्र्क नीवतगत व्यवस्था गने । 

 

पररच्छेद ३  

स्थानीर् तहमा कृवि ववकास कार्ायक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन 

३.१.र्स मुवसकोट नगरपावलकाको कृवि ववकासका वनती वनर्म, कार्यवविी, 

मापदण्ड वनिायरण 

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐनको पररविवभत्र रहरे र्स नगर 

पावलकाले कृवि ववकासको लावग ऐन, नीवतनीर्म तथा कार्यक्रम 

संचालनक लावग आवश्र्क मापदण्ड िनाइ सो को आिारमा 

कार्यक्रम संचालन गनुय पने छ । 
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 नीवत वनर्म तिुयमा गदाय मवहला कृिक, र्ुवा, िैदशेीक रोिगारीमा 

रहकेा िर पररवारका सदस्र्हरू, कृवि उद्धमी, साना तथा 

व्यवसार्ीक कृिकहरुका लावग लवच्छत गरर सामाविक 

समािेशीताका आिारमा नीवत वनमायणगरर लागु गने । 

३.२. कृवि विकास र्ोिना र ििेट तिुयमा 

 र्स मुवसकोट नगरपावलकाले  कृवि ववकास सवमवतको सहर्ोगमा 

भूगोल अनुसार प्राविविक रुपले उपर्ुक्त हुनेगरी कृवि क्षेत्रको 

प्राथवमकता वनिायरण गने छ ।  

 र्स मुवसकोट नगरपावलकाले अल्पकालीन, मध्र्कालीन तथा 

दीियकालीन कृवि ववकास र्ोिना तिुयमागरी कार्यपावलकािाट 

स्वीकृत गराई राख्ने र उक्त र्ोिनामा वलएका नीवत रणनीवतलाई 

आवश्र्कतानुसार र्स मुवसकोट नगरपावलकाको आवविक र्ोिनामा 

समावेश गरी लागु गने गराउने ।  

 र्स मुवसकोट नगरपावलका िाट ििेट पूवायनुमान र मागयदशयन प्राप्त 

भए पवछ सवमवतको िैठक िाट वडास्तर र गाउँपावलका स्तरीर् 

ििेट पूवायनुमानलाई िाँडफाँट गनय कृवि वविर्क सि ै

सरोकारवालाको वैठक आर्ोिन गर्र्न े। 

 कृवि ववकास सवमतील ेस्वीकृत वििर्गत क्षेत्र र आवविक र्ोिनाल े

वलएका लक्ष र उद्दशे्र् प्रावप्तका लावग िार्ियक र्ोिना तिुयमाको 

वसलवसलामा ििेट पूवायनुमान र मागयदशयन मा समावेश गनय र्स 

मुवसकोट नगरपावलका सग समन्वर् गने छ । 

 र्स मुवसकोट नगरपावलकाले  कृवि ववकास को र्ोिना तिुयमा गदाय 

साना तथा मझौला ससंचाईको र्ोिनालाई समेत समािेस गरर 

िनाउनु पने छ । स्थानीर् तहमा ससंचाईका र्ोिना िनाउदा तथा 

सो को कार्ाय सचंालन गदाय िलउपभोक्ता सवमवत को सकक्रर् 

सहभाककता सनुुवित गनुय पने छ । 

 र्ोिनाको प्राथवमकता वनिायरण, तिुयमा तथा कार्ायन्वर्न अनुसूची 

१ िमोविम हुनेछ ।  
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३.३. कृवि तथा पशुववकासका क्षेत्रमा विेट व्यवस्थापन तथा प्रवाह प्रकक्रर्ा  

क. संि र प्रदशे सरकारिाट मुवसकोट कार्यपावलकामा  सशतय, विशेि वा 

समपूरक अनुदानको रुपमा कृवि क्षेत्रको ििेट प्राप्त वा वनकासा हुनेछ र 

र्स मुवसकोट नगरपावलका कार्यपावलकाले पवन आफ्नो आर् वा 

समावनकरण अनुदानिाट रकम थपगरी पठाउन सके्न छ । 

ख. िैदवेशक श्रोतको अनुदान, ऋण वा प्राववविक सहार्ता अन्तगयतको रकम 

समेत सशतय रुपमा पावलकाल ेवनकासा पठाउने छ ।  

ग. र्सरर कृवि क्षेत्रकालावग प्राप्त भएको रकम सम्िवन्ित सभािाट ििेट 

स्वीकृत भएको सात कदन वभत्र नगरपावलकाको प्रमुखले सम्िवन्ित प्रमुख 

प्रशासकीर् अविकृतलाई ििटे खचय गने अवख्तर्ारी प्रदान गने छ । 

ि. कृवि, पशु शाखाले आफुलाई प्राप्त अवख्तर्ारी र कार्ायन्वर्न मागय दशयन 

कृवि ववकास सवमवतमा पेश गने र कार्य विम्मेवारी तावलका िमोविम 

विम्मेवार पदाविकारीलाई कार्यक्रमको िाँडफाँट गरी खचय गनय गराउन े

वनदशेन कदनेछ । 

ङ. अनुदान र सहुवलर्त ववतरण सम्िवन्ि छुटै्ट कार्यवविी सम्िवन्ित 

कार्यपावलकािाट पाररत गराई राख्नु पने छ । 

च. प्राप्त वस्तुगत सहार्ता ववतरण भन्दा अगावड गुणस्तर र्कीन गरी वनवित 

भए पवछमात्र ववतरणको ब्र्वस्था वमलाइने छ ।  

छ. कृवि कार्यक्रममा वैदवेशक सहार्ता अन्तगयतको रकम भए सम्झौता 

िमोविमको शतयका अविनमा रही खचय गनुय पने छ र आर्थयक प्रवतवेदन 

तोककएको ढाँचामा सम्िवन्ित ववकास साझेदारलाई समेत उपलब्ि 

गराउनु पने छ । 

ि. र्कद िैदवेशक सहर्ोगको प्राववविक सहार्ता अन्तगयत रकम संिीर् 

सरकारको स्वीकृवतमा स्थानीर् तह संग सम्झौता गरी कार्य संचालन 

गररएको छ र रकम स्थानीर् कोििाट प्राप्त भएको छ भने द्वीपक्षीर् 
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सम्झौता िमोविमका शतय पालना गनुयपने छ र वनिले मागेको ढाँचामा 

वहसाि िुझाउनु पने छ । 

झ. वर् सिै कार्यको लेखापरीक्षणको विम्मेवारी सम्िवन्ित अवख्तर्ारी प्राप्त 

शाखा प्रमुखको हुने छ र िार्ियक रुपमा लेखापरीक्षण प्रवतवेदन 

सम्िवन्ित ववकास साझेदारलाई समेत उपलब्ि गराउनु पने छ । 

ञ. लेखा सम्िवन्ि सम्पूणय प्रवतिेदन वार्ियकरुपमा सम्िवन्ित सभाको लेखा 

सवमवतमा प्रस्तुत गनय सम्िवन्ित कार्यपावलकामा प्रस्तुत गनुय पने छ, र  

ट. ििेट कार्ायन्वर्न गदाय ववतीर् िोवखम न्र्ूवनकरणका कारण र 

वनराकरणका उपार् समेत अिलम्िन गरी न्र्ूवनकरण गने पहल गने ।  

३.४. पारदर्शयता, ििावदवेहता तथा उत्तरदावर्त्व, प्रचार, प्रसार, सूचनाको 

हक र सुशासन 

 र्स मुवसकोट नगरपावलकामा गररने कक्रर्ाकलाप, प्रदान गररने सेवा 

सुवविालाई पारदशी, उत्तरदार्ी, ििाफदवेह र प्रभावकारी रुपमा 

नागररक प्रवत सम्िेदनवशल भइ संचालन गने ।  

 र्स मुवसकोट नगरपावलकामा कार्यक्रम संचालन गदाय सुशासनका 

मूलभूत मान्र्ता िस्तै काननूी शासन, आर्थयक अनुशासन, मानव 

अविकारको पूणय प्रत्र्ाभुवत, ववकेन्रीकरण तथा भ्रष्टाचारमुक्त  

प्रशासन िस्ता असल शासनका आिारभतू मान्र्तालाई आत्मसात 

गद ैकार्यगने संस्कृवत अिलम्िन गने ।  

 र्स मुवसकोट नगरपावलकामा सुशासन कार्म गनय गराउन कृवि 

ववकास सवमवतले ववशेि पहल गने छ र स्थानीर् सरकारिाट कृवि 

कार्यक्रममा सुशासनको प्रत्र्ाभुवत कदलाउन असल शासनका वनम्न 

मूल्र् मान्र्ताको अिलम्िन गने । 

 कृवि कार्यक्रममा सम्िद्ध सिै कमयचारी र संिसंस्था र्स मुवसकोट 

नगरपावलका  प्रवत उत्तरदार्ी भइ कार्य गने छन र तोककएको 

विम्मेवारी तोककएको समर्मा सम्पादन गरी ििाफदेही प्रशासन 

संचालन गने । 
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 र्स मुवसकोट नगरपावलकामा कृवि ववकास सवमवत िीच कार्य 

विम्मेवारीको स्पष्ट िाँडफाँट कार्य ववभािन वनर्मावलीमा 

व्यवस्थागरी गररनुका साथै कृविसम्िवन्ि कार्यका लावग विम्मेवार 

संस्थाकोरुपमा र्स सवमवतको ववकास गररने छ र सवमवतले पवन 

सम्िद्ध कार्ायलर्लाई कार्यविम्मेवारी ककटान गरी विम्मेवार िनाउन 

सहिीकरण गने छ । 

 कृवि समिद्ध सिै शाखा प्रमुख िीचमा कार्यसम्पादन करार गररन ेछ 

र उक्त करारको संस्थागतरुपमा वनर्वमत समीक्षा गने गराउन े

ब्र्वस्था वमलाउने ।  

 कृवि सम्िद्ध सिै शाखा वा कार्ायलर्ले आफ्नो शाखािाट उपलब्ि 

गराइने सेवा, सुवविा लाई वनर्दयष्ट ढाँचामा नागररक िडापत्रमा 

प्रकावशत गरर राख्ने ब्र्वस्था गने ।  

 ववकास वनमायणका कार्यमा नागररकको सहभावगता िृवद्ध गराउन 

सहभावगतातत्मक समावेशी र्ोिना प्रकक्रर्ा अवनवार्य अवलम्िन 

गररने छ र कार्य सचंालन गदाय नागररकको सहभावगता स्वावमत्व 

प्राप्त हुनेगरी गररने छ । र्सरी कार्य गदाय ववशेि गरेर दवलत, 

अल्पसंख्र्क, वसमान्तकृत वा साना ककसान र मवहला प्रवत ववशेि 

सम्िेदनशील रहनेगरी कार्य ब्र्वस्था वमलाउने ।  

 वनवित रकम भन्दा मावथको ववकास वनमायणकार्यमा सिै वववरण 

दवेखने गरी र्ोिना स्थल र साियिवनक स्थानमा सचूना पाटीको 

(होर्डिंग िोडयको) व्यवस्था गने ।   

 नागररकको गुनासो सुने्न र संिोिन गने संस्थागत संर्न्त्र स्थावपत 

गरी कक्रर्ावशल गराइने छ ।  

 सुशासनका अभ्र्ासहरु िस्तै सावयिवनक÷सामाविकपरीक्षण, 

नागररक सुनवाई, नागररक पृष्ठपोिण प्रवतवेदन सम्िवन्ित 

कार्यवविीमा तोककएको समर्मा गने गराउने व्यवस्था वमलाउने ।  

 सावयिवनक खरीद ऐन वनर्मावली िमोविम खररद कार्य गने गराउन े

।  

 आचार संवहता अवनवार्यरुपमा पररपालना गने गराउने । 
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 सूचनाको हक सम्िवन्ि ऐनको पालना गररन े र िर्गयकृत िाहकेका 

सिै सूचना नागररकको पहुचँमा पु¥र्ाउने । 

 िार्ियक कार्यक्रम र ििेट र चौमावसक तथा िार्ियक  मुवसकोट 

नगरपावलकाको कृवि ववकासका वनती वनर्म, कार्यवविी, मापदण्ड 

वनिायरण। 

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐनको पररविवभत्र रहरे र्स नगर 

पावलकाले कृवि ववकासको लावग ऐन, नीवतनीर्म तथा कार्यक्रम 

संचालनक लावग आवश्र्क मापदण्ड िनाइ सो को आिारमा 

कार्यक्रम संचालन गनुय पने छ । 

 नीवत वनर्म तिुयमा गदाय मवहला कृिक, र्ुवा, िैदशेीक रोिगारीमा 

रहकेा िर पररवारका सदस्र्हरू, कृवि उद्धमी, साना तथा 

व्यवसार्ीक कृिकहरुका लावग लवच्छत गरर सामाविक 

समािेशीताका आिारमा नीवत वनमायणगरर लागु गने । 

३.५. अनगुमन, मलु्र्ाकंन, समीक्षा र प्रवतवदेन 

क. अनगुमन 

 र्ोिना वा कार्यक्रमको एकलवा संर्ुक्त अनुगमन कार्यको 

कार्यतावलका नगरपावलकाको अनुगमन सवमवतिाट स्वीकृत 

गराईराख्ने र ििेट समेत छुट्ट्याउने ।  

 कृवि ववकास सवमवतले आवस्र्कतानुसारको अनुगमन सरं्न्त्र गठन 

गरी वनर्वमत अनुगमनको ब्र्वस्था वमलाउने छ । र्स मुवसकोट 

नगरपावलकामा अनुगमन र सुपररवेक्षणका लवग उप मेर्रको 

संर्ोिकत्वमा गरठत संस्थागत संर्न्त्रको व्यवस्था भएकोले उक्त 

संर्न्त्रँंंग सवमवतले समन्वर् गरी अनुगमनको ब्र्वस्था गने ।  

 सूचना प्रववविको उपर्ोगिाट अनुगमन सूचना प्रणाली ितयमानमा 

स्थावपत गदाय उपर्ुक्त हुने हुनाले अनुगमनका लावग उपर्ुक्त प्रणाली 

ववकास गने । 

 कृवि ववकास सवमवतले पवन आफु अन्तगयत संचावलत कार्यक्रमहरुको 

समर्मै अनुगमन गनय कृवि ववकास सवमवतको संर्ोिक वा अन्र् 
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सदस्र्को संर्ोिकत्वमा सम्िद्ध शाखाका प्रमुख वा वनिको 

प्रवतवनवि, गैरसरकारी संस्थाको प्रवतवनिी, कृिक समूहको 

प्रवतवनवि, सहकारी संस्थाको प्रवतवनवि रहकेो अनुगमन उप सवमवत 

गठन गने र त्र्स्को सवचव कृवि शाखा प्रमुख वा वनिले तोकेको 

अविकृत कमयचारी हुने व्यवस्था वमलाउने ।  

 स्थानीर् प्राथवमकता प्राप्त, िहुिर्ियर् वा पूविगत लगानी अत्र्विक 

भएका र्ोिना, कार्यक्रमहरुका लावग छुटै्ट सूचक तर्ार गरी वनर्वमत 

अनुगमन गने प्रणाली स्थावपत गररन े छ र दखेा परेका समस्र्ा 

समर्मै समािान गरी र्ोिना कार्यक्रम सुचारु गराउने व्यवस्था 

वमलाउने । 

 सवमवतले वििर्गत शाखा पवन सुपररवके्षण तथा अनुगमनका लावग 

ििेटको ब्र्वस्था गरी अनुगमन गनय गराउन आवस्र्क वनदशे कदने । 

ख. मध्र्ाववि मलु्ल्र्ाकंन  

 मुवसकोट नगरपावलकामा आवविक र्ोिना तर्ार गरी संचालनमा 

ल्र्ाएको छ भने उक्त र्ोिनाको समवष्ट उपलवब्ि र पररणामको 

मापन हुनेगरी िाह्य वनकार् वा विशेिज्ञिाट मध्र्ाववि मुल्लार्ांकन 

गने प्रणाली अिलम्िन गन,े र  

 िहु िर्ियर् र्ोिना वा प्राथवमकता प्राप्त र्ोिना हरुको पवन 

मध्र्ाववि मुल्र्ांकन गररने प्रणाली अिलम्िन गने । 

ग. अवन्तम मलु्र्ाकंन  

 र्ोिनाका िृहतर लक्ष र उद्दशे्र् हाँवसल भए नभएको, कहाँ, के कस्ता 

सिल र कमिोर पक्ष रहन गए विशे्लिण गरी व्यवस्थापनलाई 

उपर्ुक्त नीवत, रणनीवत तर् गनय मदत पु¥र्ाउन अवन्तम मुल्र्ांकन 

को ब्र्वस्था गने । 

 मुवसकोट नगरपावलकाको तर्ार गरेको आवविक र्ोिनाको समवष्ट 

अवन्तम प्रभाव मुल्र्ांकन गने प्राविान राख्ने 
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 मूल्र्ांकन प्रणालीमा कृविक्षेत्रको समेत प्रभाव मुल्र्ांकन गनय गराउन 

ब्र्वस्था वमलाउने । 

 आवन्तम मुल्र्ांकनका लवग तेस्रो पक्षका ववज्ञिाट गनुय गराउन े

ब्र्वस्था गने । 

ि. समीक्षा  

 मुवसकोट नगरपावलकामा प्रत्र्ेक चौमावसक र िार्ियक रुपमा 

संचावलत सिै र्ोिना, कार्यक्रम, आर्ोिना वा कक्रर्ाकलापहरुको 

प्रगवत समीक्षा कार्यपावलकाले गने हुनाले कृवि ववकास सवमवतल े

पवन सवमवत अन्तगयतका सिै कार्यक्रमको सवमवतमा समीक्षा गरी 

समीक्षाको वनचोड सम्िवन्ित कार्यपावलकाको समीक्षा िैठकमा पेश 

गने । 

 र्स्तो समीक्षा वैठकको आर्ोिन मुवसकोट नगरपावलकाको िैठक 

िस्नु अगाडी वनवित गने । 

 र्स समीक्षा िैठकमा सरोकारिाला सिै सरकारी, गैरसरकारी, 

वनिी, सहकारी, ववकास साझेदारहरुको सहभावगता सुवनवित गने । 

 समीक्षामा आँकडा प्रस्तुवत गनुय भन्दा पवन दखेा परेका मुद्दा, 

समस्र्ाहरुिारे छलफल गन ेर समस्र्ा समािानका सहि उपार्को 

खोवि गने र कुन तहिाट उक्त समस्र्ा समािान हुने हो सोको समेत 

विम्मेवारी तोके्न कार्य गने । 

 कृविमा पूविगत खचयमा कमी हुनुमा दखेापरेका समस्र्ाको समेत 

समर्मै वनदान गररने गरी समािान खोज्ने । 

 स्थानीर्, प्रादवेशक वा राविर् प्राथवमकता प्राप्त र्ोिनाको २÷२ 

मवहनामा समीक्षा गररने प्रणाली अिलम्िन गने । 

 ववकास साझेदारहरुको सहर्ोगमा संचावलत र्ोिना को समीक्षा 

समेत गने र 

 समीक्षा िैठकमा प्राप्त गुनासाहरुलाई समेत सम्िोिन गने । 

ङ. प्रवतवदेन 



s[lif ljsf; sfo{qmd ;+rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&^ 

18 

 

 र्स मुवसकोट नगरपावलकाल े पाररत गरेको आर्थयक कार्यवविी 

अनुसारको ढाँचामा आर्थयक प्रवतिेदन मावसक रुपमा अवख्तर्ार प्राप्त 

शाखा प्रमुखले तोककएको कार्ायलर् वा वनकार्मा पठाउन े। 

 भौवतक प्रगवत प्रवतवेदन सािारणतर्ा चौमावसक भुक्तान भएको ७ 

कदन वभत्र अवख्तर्ार प्राप्त शाखा प्रमुखले मुवसकोट नगरपावलकामा 

पठाउने ब्र्वस्था वमलाउने । 

 र्सकालावग कृविसंग सम्िद्ध सिै सरोकारवाला िाट समर् मै 

प्रवतवेदन संकलन गरी वनवित फरम्र्ाटमा रावख एकककृत गरी 

सम्िवन्ित मुवसकोट नगरपावलकामा पठाउनु पने भएकोले कृविसँग 

सम्िद्ध वनकार् हरुले पवन आ÷आफ्नो वनकार्को भौवतक प्रवतवेदन 

सवमवतका सवचव वा शाखा प्रमुख समक्ष पठाउने र 

 चौमावसक प्रवतवेदनमा भौवतक प्रगवतका साथ ै आर् व्यर्को समग्र 

वस्थवत प्रस्तुत गररने व्यवस्था गने । 

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न प्रवतवदेन 

 अवख्तर्ारर प्राप्त प्रत्र्ेक वनकार्ले मावसक रुपमा ववत्तीर् र 

प्राथवमकता प्राप्त कार्यक्रमको दइु÷दइु मवहनामा र अन्र् सिै 

कार्यक्रमको चौमावसक रुपमा भौवतक प्रगवत प्रवतवेदन तोककएको 

ढाँचामा सम्िवन्ित कार्यपावलकामा पठाउने । 

 र्सरी पठाएको प्रवतवेदन सम्िवन्ित वििर्गत सवमवतको सवचवलाई 

समेत उपलब्ि गराउने । 

 प्राथवमकता प्राप्त र्ोिनाको २÷२ मवहनामा प्रमुखले 

कार्यपावलकामा समीक्षा गरी वािा अडकाउ भए फुकाउन ेर समर्मा 

प्रगवत हाँवसल गने रणनीवत समेत तर् गने । 

 चौमावसक प्रगवत प्रवतवेदन विल्ला समन्वर् सवमवत, प्रदशे वा संिीर् 

सरकारको सम्िवन्ित मंत्रालर्मा एकककृत गरी मवहना भुक्तान 

भएको १५ कदन वभत्र प्रस्तुत गने । 

 िार्ियक प्रवतवेदन पठाउन े सम्िवन्ित कार्यपावलकाले िार्ियक 

प्रवतवेदन तोककएको ढाँचामा आर्थयक ििय भुक्तान भएको एक मवहना 
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वभत्र सम्िवन्ित विल्ला समन्वर् सवमवत, प्रदशे तथा संिीर् 

मंत्रालर्मा पठाउनु पने र  

 प्रगवत वस्थवतको आिारमा कमयचारीको कार्यसम्पादन मुल्र्ांकन गन े

प्रणाली स्थावपत गने र्सका लावग प्रत्र्ेक कमयचारीको कार्य 

विम्मेवारी वविरण प्राप्त गरी तदनसुार कमयचारीको कार्यसम्पादन 

मुल्र्ांकन गने । 

 

पररच्छेद ४ 

 विविि ससंोिन, खारेिी र वचाउ 

 

क. स्थानीर् तहमा संचावलत कृवि तथा पशु ववकासका कार्यक्रम र्सै व्यवस्था 

िमोविम संचालन भएको मावनने छ ।  

ख. sfo{ljlw संसोिनः र्स  कार्यववविलाई मुवसकोट नगरपावलकाको 

आवश्र्कता अनुसार संसोिन तथा खारेिी गनय सके्न छ । 

ग.  र्स sfo{ljlw उल्लेख नभएका अन्र् कुराहरु स्थानीर् सरकार संचालन 

ऐन २०७४ र प्रचवलत काननू िमोविम हुन ेछ । 
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अनसुवूच १ 

र्ोिनाको प्राथावमकता वनरिारण तथा वनमायणक चरणहरूः 

वििर् क्षेत्रगत वा आवविक र्ोिना तिुयमा गदाय कृवि क्षेत्रको सम्िवन्ित स्थान 

विशेि को सभंाव्यता हरेी दहेार्का आिारमा प्राथवमकीकरण र कृवि 

व्यवसार्ीकरणका माध्र्मिाट प्राथवमकताका वििर्मा ध्र्ान पुरर्ाउने ।  

 आर्थयक ववकास तथा गररिी वनवारणमा प्रत्र्क्ष र्ोगदानपुग्ने, 

 उत्पादनमूलक तथा वछटो प्रवतफल प्राप्त गनय सककने, 

 स्थानीर् िनताको िीवनस्तर, आम्दानी र रोिगार िढ्न,े  

 मवहला िालिावलका तथा वपछवडएका वगय क्षेत्र र समुदार्लाई 

प्रत्र्क्ष लाभ पुग्ने, 

 लैवगगक समानता र सामाविक समावेशीकरण अवभवृवद्ध हुने, 

 वातावरणीर् संरक्षण तथा सम्वद्धयन, िलवार्ू पररवतयन अनुकूलनमा 

सिाउ पु¥र्ाउनुका साथै कदगो ववकासको लक्ष प्रावप्तलाई प्राथवमकता 

कदई तिुयमा गनय सिाउ पु¥र्ाउने र 

 िार्ियक र्ोिना तर्ार गदाय वििर् क्षेत्रगत, आवविक र्ोिनाका लक्ष, 

उद्दशे्र्, नीवत, रणनीवत र कार्यक्रम प्राथवमकता समेत लाई  ध्र्ानमा 

राखी िार्ियक र्ोिना, कार्यक्रम ििेट तिुयमा गदाय ध्र्ान कदने । 

क. र्ोिना तिुयमाका चरण र प्रकक्रर्ा 

 िार्ियक र्ोिना तिुयमा गदाय ििेट वनिायरण सवमवतिाट कृवि क्षेत्रको 

ििेट पूवायनुमानको सीमा र मागयदशयन तर्ारीमा माग भएको 

आवश्र्क प्राववविक सहर्ोग पु¥र्ाउने । 

 मुवसकोट नगरपावलकािाट आगामी िियको श्रोतको अनमुान, ििेट 

सीमा तथा मागयदशयन प्राप्त भएपवछ कृवि क्षेत्रसँग सम्िद्ध सि ै

सरोकारवालाहरु (वििर्गत शाखा, गैरसरकारी संस्था, वनिी क्षेत्र, 

सहकारी संस्था, वविर् ववज्ञ आकद) को िैठक िोलाउने । 

 कृवि क्षेत्र÷उपक्षेत्रगत (पशु स्वास्थ, मत्स्र्पालन, फलफूल खेवत, 

तरकारी आकद) को नगरपावलका स्तररर् र वडास्तरीर् पूवायनुमानको 

प्राप्त िर्गयकरणलाई लगानीका क्षेत्र तोकी उप क्षेत्रगत तथा 
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वडास्तरीर् कृवि कार्यक्रमको ििेट पूवायनुमान र मागयदशयन तर्ार गन े

।  

 प्राप्त ििेट पूवायनुमान, मागयदशयन र अिलम्िन गररने नीवत रणनीवत 

र वििर् र भौगौवलक क्षेत्रगत लगानीको िाँडफाँट गरी सम्िवन्ित 

शाखा, सेवाकेन्र, वडा वा इकाईमा मागयदशयन सवहत ििेट 

पूवायनुमान पठाइने र सम्िवन्ित विम्मेवार व्यवक्त समेत तोकी 

र्ोिना तिुयमा प्रकक्रर्ाको थालनी समेत गने । 

 वििर्गत वनकार् र गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम िीचमा पवन 

पररपूरकता कार्म गरी एकककृत र्ोिना तिुयमा गने गराउने । 

 ववस्त स्तरमा रहकेा कृिक समूह, सवमवत तथा संस्थासँग अन्तरकक्रर्ा 

गरी वतनका माग र प्राथवमकताहरुलाई सम्िोिन गनय र वतनले गनय 

सके्न लागत सहभावगतालाई समेत संकलन गरी उनीहरुकै 

सहभावगतामा तोककएका मापदण्डका आिारमा प्राथवमकता 

वनिायरण गने । 

 सिै ववस्तरटोलस्तरिाट माग र प्राथवमकता संकलन भए पिात 

सम्िवन्ित वडा सवचवल े वििर्गत र अन्र् सरोकारवालासँग 

छलफल गरी वििर् क्षेत्रगत रुपमा कार्यक्रम र ििेट छुयाउने र 

ििेट पूवायनुमानको रकमसगँ मेलखाने गरर एकककृत गरी वडा 

अध्र्क्ष समक्ष िटिढको वविरण पेश गने ।  

 र्कद कुनै र्ोिना वा कार्यक्रम अत्र्न्त िरुरर छ र ििेट पूवायनुमान 

वभत्र रहन नसकेमा गाउँस्तरीर् र्ोिना मा समावेश गने गरी सचुी 

समेत प्रस्तुत गन े। 

 वडासवमवतले सिै सरोकारवाला को िैठक िोलाई र्सरी ववस्त र 

टोलस्तर िाट संकवलत भएको सूचीमा वििर्गत प्राथवमकता 

वनिायरण अनुसार रुिु गरर वडा सवमवतिाट पाररत गने र र्सरी 

पाररत गदाय वडास्तरीर् तथा मुवसकोट नगरपावलका पावलकास्तरीर् 

र्ोिनामा िर्गयकरण गरी वसफाररश सवहत सम्िवन्ित 

कार्यपावलकामा पेश गने । 
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 र्कद कुनै र्ोिना दइु वा दईु भन्दा वकढ वडामा संचालन गररनु पन े

रहछे भने ती वडािीचको समन्वर् िैठक राखी अन्तर वडास्तरीर् 

र्ोिनाको प्राथवमकता समेत सम्िवन्ित कार्यपावलकामा वसफाररश 

सवहत पेश गने ।  

 नगर कार्यपावलका सवचवले वडावाट प्राप्त सिै सूचीलाई तथा 

नगरपावलका पावलकास्तरीर् वििर्गत शाखािाट प्राप्त सूचीलाई 

समेत एकककृत गने र र्सरर एकककृत गररएको सूचीलाइ वििर् 

क्षेत्रगत प्राथवमकताक्रम अनुसार सुची तर्ार गनुयका साथै उक्त 

सुचीलाई वडास्तरीर् र पावलकास्तरीर्मा िर्गयकरण गरी सम्िवन्ित 

ििेट तथा कार्यक्रम तिुयमा सवमवतमा पेश गनय अध्र्क्ष वा प्रमुख 

समक्ष प्रस्तुत गररने र उक्त र्ोिना तिुयमा सवमवतमा पठाउने । 

 ििेट तथा कार्यक्रम तिुयमा सवमवतले र्सरी प्राप्त र्ोिना र 

कार्यक्रमलाई सम्िवन्ित वििर् क्षेत्रगतगत सवमवत मा छलफलका 

लावग पठाउने । 

 कृवि सम्िन्िी वििर्गत सवमवतले र्सरी वडा, वविर्गत शाखा तथा 

कृवि सम्िवन्ि गैर सरकारी संस्था, वनिीक्षेत्र र सहकारी संस्थािाट 

प्राप्त सुचीलाई एकककृत गरी आफुलाई प्राप्त ििेट पूवायनुमान र 

मागयदशयन अनुसार भए नभएको हनेुयका साथै प्रदशे र संिीर् र्ोिना 

तथा कार्यक्रमसँग पररपूरकता कार्म समेत गराउने ।  

 कृविसँग सम्िवन्ित अन्र् वििर्गत वनकार्सँग समेत पारस्पररकता 

हुनेगरी कृवि सम्िवन्ि िार्ियक तथा िहुिर्ियर् कार्यक्रम र ििेट 

प्राथवमकता क्रम वनिायरण गरी मुवसकोट नगरपावलका कार्यपावलका 

स्तरीर् ििेट तथा कार्यक्रम तिुयमा सवमवतमा रार् वसफाररश सवहत 

पठाउने । 

 र्स नगरपावलका लावग ििेट वक्तव्यमा पाररनु पने कृवि सम्िन्िी 

नीवत समावेश गरी कृविमा हुन े समवष्ट लगानी र उपलब्िीको 

प्रक्षेपण सवहतको नीवत तर्ार गरी सम्िवन्ित सभामा पेश गररन े

ििेट िक्तव्यको मसौदा समेत तर्ार गरी र्ोिना तिुयमा सवमवतमा 

प्रस्तुत गने । 
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र्ोिना तिुयमा सवमवतल े कृवि सवमवत िाट प्राप्त गरेको एकककृत कार्यक्रम, 

ििेट र नीवत नगरपावलकामा पठाउनु अगाडी वनम्न कार्य गने, 

 सम्िवन्ित क्षेत्रमा संचालन हुन े र्ोिना र कार्यक्रममा दोहोरोपन 

आउन नकदन े गरी आपसी तादाम्र्ता र पररपूरकता कार्म गन े

व्यवस्था वमलाउने । 

 ििेट तथा कार्यक्रमको वििर्क्षेत्रगत सम्िवन्ित सवमवतमा पुनः 

छलफल गराउनु पने भए गराई अवन्तम प्रस्ताव तर्ार गरी 

कार्यपावलकामा पेशगनय आदशे कदने । 

 आवविक र्ोिना तर्ार भएको रहछे भने उक्त आवविक र्ोिनाको 

दरूदवृष्ट, लक्ष, उद्दशे्र्, नीवत र कार्यक्रमका प्राथवमकता अनुकूल भए 

नभएको हरेी उक्त आिविक र्ोिनासँग तालमेल हुनेगरी प्रस्तुत गने 

। 

 संिीर् सरकारमा नेपाल सरकारले ििेट प्रस्तुत गने समर् िेष्ट १५ 

गते तोककएको हुनाले ििेट िक्तव्यको संिीर् नीवत समेत स्थानीर् 

तहमा असर पने भए सो वविर् समेत स्थानीर् तहको नीवत र 

कार्यक्रम समािेश गने ।  

 त्र्स्तै प्रदशे सरकारले िेष्ठ मसान्त वभत्र ििेट र कार्यक्रम प्रस्तुत गन े

हुदँा स्थानीर् तहलाई असर पने भए सो वविर् समेत स्थानीर् तहको 

नीवत र कार्यक्रम समािेश गने । 

 आगामी आर्थयक िियको नीवत तथा कार्यक्रमको अवन्तम प्रस्ताव तर्ार 

गने । 

 र्कद वहु िर्ियर् र्ोिना रहछे भन े त्र्सको लगानीको प्रक्षेपण र 

उपलवब्ि लक्ष समेत वनिायरण गरी प्रस्तुत गने । 

 ििेट सीमा वभत्र रही ििेट तथा कार्यक्रमको प्राथवमकीकरण गन ेर 

िाटा ििेट प्रस्तुत गनय िन्दिे रहकेो हुदँा कुनै हालतमा पवन िाटा 

ििेट र कार्यक्रमा वसफाररश नगने । 
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 सम्िवन्ित नगर सभामा प्राप्त ििेट तथा कार्यक्रममा छलफल गरी 

अिाढ २५ गत े वभत्र कार्यपवलका सँग केवह थप िुझ्नु पने भएमा 

कार्यपावलकामा वनदशेन सवहत प्रस्ताव सम्िवन्ित कार्यपावलकामा 

कफताय पठाउने व्यवस्था गन े। 

 कार्यपावलकाले र्सरी प्राप्त कफताय हुन आएको ििेट तथा कार्यक्रममा 

केवह हरेफेर गनय उवचत दवेखएमा वा नदवेखएमा पुष्टयाँई सवहत पुनः 

सम्िवन्ित सभामा रार् सवहत पेश गने । 

 सम्िवन्ित सभाले अिाढ मसान्त वभत्र ििेट र कार्यक्रम पाररत गरर 

सकु्नपने । 

 ििेट र कार्यक्रम सावयिवनकककरणः सभािाट स्वीकृत भए पवछ 

विवभन्न संचार माध्र्मिाट सवयसािारणको िानकारीकालावग ििेट, 

कार्यक्रम र वलइएका नीवत कार्यपावलकाले प्रकावशत गनुयपने छ । 

ख. र्ोिना कार्ायन्वर्न 

 नगरसभा िाट पास भएका कृवि र्ोिानहरुको प्रभािकारर 

संचालनका लावगआिस्र्कता अनुसार स्थानीर् मापदण्ड तर्ार गरर 

सोको आिारमा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने छ ।  

 सिै सरोकारवालाले कार्यक्रम र ििेट को कार्ायन्वर्न र विम्मेवारी 

तावलका तर्ार गनेः 

 कार्यक्रम स्वीकृत भएपवछ सरोकारवाला सिै वविर् प्रगवत प्रवतवेदन 

आमसंचार माफय त सावयिवनक गने गराउन ेर कार्ायलर्को सूचनापाटी 

र वेिसाइटमा राख्ने। 

 

 

 

    cf1fn], 

      dfwj k|zfb zdf{ 

                k|d'v k|zf;sLo clws[t  


