केपिलासगढी गाउँिाललकाको कृपि पिकास

कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्र्िस्थािन कार्यपिलि,
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गाउँ कार्यिाललकाको कार्ायलर्
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१ नं. प्रदे श

केपिलासगढी गाउँिाललकाको कृपि पिकास कार्यक्रम सं चालन तथा व्र्िस्थािन कार्यपििी, २०७६
प्रस्तािना :
सं लबिानत: कृपि तथा िशुिालन, कृपि उत्िादनको व्र्बस्थािन, िशुस्िास्थ, सहकारी, कृपि सडक, साना लसचाई
लगार्त कृपि प्रसार कार्यक्रमको सं चालन, व्र्बस्थािन र सो को लनर्मन गने क्िम्मेबारी एकल अलिकार को
रुिमा स्थानीर् सरकारमा लनपहत रहेकोछ । र्सै लाई आिार मालन सं घीर् व्र्बस्थापका सं सदले स्थानीर्
सरकार सं चालन ऐन २०७४ समेत िाररत गररसकेको छ । सो ऐनले स्थानीर् तहको काम कतयव्र् र
अलिकारहरुलाई लबस्तृत रुिमा िररभापित गरे को छ र सबै स्थानीर् तहहरुले र्सलाई कार्ायन्िर्न गरररहेका
छन्।
उक्त िररप्रेक्षमा र्स गाउँिाललकाले सं लबिान र ऐनले प्राििान गरे का अलिकार को उिर्ोग गरी कृपिको
ब्र्बसार्ीकरण र कृपि उध्र्मलसलताको पिकास गरर स्थानीर् तहमा नै रोिगाररका अबसरहरुको सृिना गदै
कृिकहरुको आर्स्तर बृद्धी गने लक्ष्र् र्स गाउँिाललकाको छ । र्सलाई िुरा गनय र्स गाउँिाललकाले
आफनो कार्यक्षत्र
े लभत्र प्राथलमकताका आिारमा कृपि लबकास कार्यक्रम तिुम
य ा र सो को प्रभािकारी सं चाालन
तथा व्र्बस्थािन गदै कृिकहरुको माग र आिश्र्कता अनुसारका उिर्ुक्त कृपि प्रलबलिहरु तथा सेिाहरु
ु भ रुिमा उिलब्ि गराउनु अलनबार्य भएकोले ऐनको दफा १०२ कोउिदफा २ को अलिनमा रपह र्ो
सबयशल
“केपिलासगढी गाउँिाललकाको कृपि लबकास कार्यक्रम सं चाालन तथा व्र्बस्थिन कार्यलबलि २०७६”
तर्ार गरर िारर गररएको छ ।

िररच्छे द १
नाम, िररभािा र उदे स्र्
१.

नाम र प्रारम्भ:

क. र्स कार्यपिलिको नाम “केपिलासगढी गाउँिाललकाको कृपि पिकास कार्यक्रम सं चालन तथा व्र्िस्थािन
कार्यपििी, २०७६” रहेको छ।
ख. र्ो कार्यपिलि केपिलासगढी गाउँकार्यिाललकाले िाररत गरे को लमलत दे क्ख लागु हुनेछ।
२.

िररभािा:

लबिर् िा प्रसं गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यपिलिमा,
क) “अध्र्क्ष” भन्नाले केपिलासगढी गाउँिाललकाको अध्र्क्ष सम्झनु िछय ।
ख) “उिाध्र्क्ष” केपिलासगढी गाउँिाललकाको उिाध्र्क्ष सम्झनु िछय ।

ग) “ऐन” भन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई बुझाउँछ ।
घ) “प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत” भन्नाले केपिलासगढी गाउँिाललकाको प्रशासकीर् प्रमुखको रुिमा काम गनय
क्िम्मेिारी तोपकएको प्रशासकीर् अलिकृतलाई सम्झनु िछय ।
ङ) “कानून” भन्नाले सं घीर् कानून, प्रदे श कानून र स्थानीर् कानून सम्झनु िछय ।
च) “कार्यिाललका” भन्नाले केपिलासगढी गाउँकार्यिाललका सम्झनु िछय ।
छ) “कार्यपिलि” भन्नाले “केपिलासगढी गाउँिाललका कृपि पिकास कार्यक्रम सं चालन तथा व्र्िस्थािन
कार्यपििी, २०७६” लाई सम्झनु िदयछ ।
ि) “कृपि” भन्नाले िीिन िान्न र पिकास/बृपद्धका लालग आिश्र्क खाना, रे शा, िैपिक उिाय, िलडिुपट र अन्र्
बस्तु उत्िादन गनय प्रर्ोग गरीने िीरुिा, िशुिक्न्छ (माछासमेत) र ढु सी- च्र्ाउ िातको खेती िा िालन र
प्रिनन सम्बक्न्ि कार्य भन्ने बुझाउं दछ ।
झ) “कृिक” भन्नाले कृपि िा कृपि क्षेत्रमा सं ग्लग्न कृिक, उद्धमी र ब्र्बसार्ी भन्ने बुझाउँदछ ।
ञ) “गाउँिाललका” भन्नाले सं पििान बमोक्िम स्थािना भएका केपिलासगढी गाउँिाललका सम्झनु िछय । र्सले
गाउँकार्यिाललकालाई समेत िनाउने छ ।
ट) “गाउँसभा” भन्नाले सं पििानको िारा २२२ को उििारा १ बमोक्िमको केपिलासगढी गाउँसभा सम्झनु
िछय ।
ठ) “क्िल्ला समन्िर् सलमलत” भन्नाले सं पििानको िारा २२० को उििारा ३ बमोक्िमको खोटाङ क्िल्ला
समन्िर् सलमलत सम्झनु िछय ।
ड) “क्िल्लासभा” भन्नाले सं पििानको िारा २२० को उििारा १ बमोक्िमको खोटाङ क्िल्लासभा सम्झनु
िछय ।
ढ) “िदालिकारी” भन्नाले केपिलासगढी कार्यिाललकाको अध्र्क्ष, उिाध्र्क्ष िडा अध्र्क्ष तथा कार्यिाललकाका
अन्र् सदस्र् सम्झनु िछय ।
ण) “प्रदे श” भन्नाले सं घीर् इकाइमा पिभािन गररएको नेिालको सं घीर् इकाइको १ नं प्रदे श सम्झनु िदयछ
।
थ) “लबिर्गत शाखा” भन्नाले केपिलासगढी गाउँिाललकामा कृपि क्षेत्रको पिकासका लालग स्थािना भएका
महाशाखा, शाखा, इकाई तथा सेिा केन्रलाई िनाउँदछ । र्सले अन्र् पििर्गत क्षेत्रको पिकासका
लालग केपिलासगढी गाउँिाललकामा स्थािना भएका शाखा िा महाशाखालाई समेत िनाउँदछ ।

द) “मन्त्रालर्” भन्नाले कृपि पििर् हेने नेिाल सरकारको सं घीर् मं त्रालर् सम्झनु िछय । र्स शब्दले कृपि
लबिर् हेने प्रादे क्शक मंत्रालर्लाई समेत िनाउँदछ ।
ि) “र्ोिना” भन्नाले आर्ोिना, िररर्ोिना तथा कार्यक्रम समेतलाई िनाउँदछ ।
न) “िडा” भन्नाले केपिलासगढी गाउँिाललकाको िडालाई सम्झनु िछय ।
ि) “िडा अध्र्क्ष” भन्नाले केपिलासगढी गाउँिाललकाका िडाका अध्र्क्ष सम्झनु िछय ।
फ) “िडा सलमलत” भन्नाले सं पििानको िारा २२२ को उििारा ४ िारा २२३ को उििारा ४ बमोक्िमको
केपिलासगढी गाउँिाललकाको िडा सलमलत सम्झनु िछय ।
ब) “सदस्र्” भन्नाले ,
१. गाउँिाललकाको सम्बन्िमा केपिलासगढी गाउँसभा िा गाउँकार्यिाललकाको सदस्र् सम्झनु िछय र सो
शब्दले गाउँसभा िा गाउँ कार्यिाललकाको अध्र्क्ष, उिाध्र्क्ष, िडा अध्र्क्ष िा िडा सलमलतको
सदस्र्लाई समेत िनाउँछ ।
२. क्िल्लासभाको सम्बन्िमा खोटाङ क्िल्लासभा तथा क्िल्ला समन्िर् सलमलतको सदस्र् सम्झनु िदयछ र
सो शब्दले खोटाङ क्िल्लासभाको प्रमुख र उिप्रमुख तथा क्िल्ला समन्िर् सलमलतको प्रमुख र
उिप्रमुख समेतलाई िनाउँदछ ।
३. कृपि सलमलतको सम्बन्िमा केपिलासगढी गाउँिाललकामा कृपि कार्यक्रम सं चालन र व्र्िस्थािन गनय
केपिलासगढी गाउँिाललकामा गठन भएको कृपि सलमलत तथा उिसलमलतका सं र्ोिक, उिसं र्ोिक तथा
सदस्र् समेतलाई िनाउँछ ।
भ) “सलमलत” भन्नाले र्स कार्यपिलिको व्र्िस्था अनुसार गठन भएको कृपि पिकास सलमलत तथा उिसलमलतलाई
िनाउँदछ ।
म) “सं पििान” भन्नाले नेिालको सं पििानलाई सम्झनु िदयछ ।
र्) “सं घ” भन्नाले सं घीर् सं रचनाको सबैभन्दा मालथल्लो इकाइको रुिमा रहने सं घीर् तह सम्झनु िदयछ ।
र) “स्थानीर् तह” भन्नाले केपिलासगढी गाउँिाललकालाई िनाउँदछ ।
३.

कार्यपिलिको उद्देश्र्

र्स कार्यपिलिको मूल उद्देश्र् गाउँिाललकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र लभत्र अबलम्बन गने कृपि लबकास कार्यक्रमको
तिुम
य ा, सो को प्रभािकारी सं चालन तथा व्र्बस्थािनमा सहर्ोग िुरर्ाउने र कृिक िररिारलाई कृपि सं बक्न्ि
सेिा प्रबाह गने रहेकाो छ।र्सका पिक्शष्ट उद्देश्र्हरु दे हार् अनुसार रहेका छन् ।
क) कृपि सेिा प्रबाहका लालग आिश्र्क सं स्थागत सं रचना बनाउन र सो को प्रभािकारी िररचालनमा
सहर्ोग गने ।

ख) गॉउिाललकाको बापियक तथा आबलिक कृपि लबकास र्ोिना तिुम
य ा गनय सहर्ोग िुराउने।
ग) कार्यक्रम तिुम
य ा तथा सं चालनमा रािनैलतक तथा प्रशासनीक ििाफदे पहता बाृपद्ध गनय सहर्ोग गने ।
घ) कृपि लबकास कार्यक्रम सं चालनका लालग आिश्र्क नीलत लनमायण तथा मािदण्ड लनिायरण गनय सहर्ोग
िु-र्ाउने

िररच्छे द २
४. कृपि लबकास कार्यक्रम संचालन तथा व्र्बस्थािन:
गाउँिाललकाको कमयचारी व्र्बस्थािन तथा सं गठन सं रचना:
क) केपिलासगढी गाउँिाललकाले आिश्र्कता र प्राथलमकता अनुसार कृपि क्षेत्रको समग्र पिकासका लालग
कार्य सं चालन गनय गराउन गाउँिाललका ले िाररत गरे को कार्यपिभािन लनर्मािली बमोक्िम कृपि
महाशाखा र शाखा स्थािना गनेछ । त्र्स्तै िडा िा सेिा केन्र स्तरमा समेत कृपि कार्यक्रम
सं चालन ब्र्िस्थािन गनय आिश्र्क प्रापिलिक सेिा िाु-र्ाउन सहिीकरणका लालग कृपि इकाईको
स्थािना गनेछ । ऊक्त महाशाखा र शाखाको काम, कतयव्र् र क्िम्मेिारी स्थानीर् सरकार सं चालन
ऐन २०७४ को अलिनमा रपह गाउँिाललकाले िाररत गरे को कार्यलबभािन लनर्मािलीमा व्र्िस्था भए
बमोक्िम हुनछ
े ।
ख) उक्त महाशाखा/ शाखा तथा िडा िा सेिा केन्रमा कलत स्थार्ी र करारका कमयचारी रहनेछन भन्ने
लबिर् गाउँिलीकाले ONM सभे गरर िाररत गरे को सं गठन सं रचना अनुसार हुनेछ ।
ग) केपिलासगढी गाउँिाललका ले श्रोत सािनको अलिकतम उिार्ोग र लागत न्र्ूलनकरणका लालग अन्र्
सरकारी, गैह्र सरकाराी सं घ सं स्था तथा लनिीक्षेत्रका सेिा प्रदार्कहरुसं ग साझेदारी गरर कृपि सेिा
प्रिाह गनेछ ।
घ)

केपिलासगढी गाउँिाललकाले आिश्र्कता अनुसार स्थानीर् कृपि श्रोत व्र्क्क्तहरुको लबकास तथा
िररचालन गरर कृपि सेबाको लबस्तार गनेछ ।

ङ.) गाउँिाललका क्षेत्रमा सं पििान र स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन २०७४ िररच्छे द ३ मा लनिायरण
भएका कृपि लबकास काकार्यक्रमलाई प्रभािकारी रुिमा कार्ायन्िर्न गनय गराउन आिश्र्क कार्यक्रम
तिुम
य ा, स्थानीर् कृपि लबकासका नीलत लनर्म, कार्यलबलि, मािदण्ड लनिायरण तथा िनप्रलतलनलिहरुको
कार्यक्रमप्रलत

िबाफदे पहता

सुलनक्ित

गनय गाउँिाललकाले

िाररत

गरे को

कार्यपिभािन

तथा

कार्यसम्िादन लनर्मािलीको अलिनमा रही सामाक्िक समाबेलसताका आिारमा गाउँिाललका तथा िाडय
स्तरीर् कृपि पिकास सलमलत गठन गररनेछ । सलमती को गठन, तथा सो को काम कतयव्र् अनुसूची

१ िमोक्िम हुनेछ ।

िररच्छे द ३
स्थानीर् कृपि लबकासका लनती लनर्म, कार्यलबलि, मािदण्ड लनिायरण तथा कृपि पिकास र्ोिना तिुम
य ा,
४. स्थानीर् कृपि लबकासका लनती लनर्म, कार्यलबलि, मािदण्ड लनिायरण:
- स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन २०७४ को िररलि लभत्र रहेर गाउँिाललकाले कृपि लबकाशको लालग
स्थानीर् ऐन, नीलत लनर्म तथा कार्यक्रम सं चालनका लालग आिश्र्क मािदण्ड बनाइ सो को
आिारमा कार्यक्रम सं चालन गनुय िने छ।
- स्थानीर् नीलत लनर्म तिुम
य ा गदाय मपहला कृिक, बैदेसीक रोिगारी मा रहेका घर िररिार का
सदस्र्हरू, कृपि उद्यमी, साना तथा ब्र्बसार्ीक कृिकहरुका लालग लक्क्षत गरर सामाक्िक
समाबेसीताका आिार मा नीलत लनमायण गरर लागु गने ।
५. स्थानीर् कृपि लबकास र्ोिना र बिेट तिुम
य ा:
क . र्ोिना तिुम
य ा
-

गाउँिाललकाले अनुसूची १ बमोक्िम गठठत कृपि पिकास सलमलतको सहर्ोगमा भूगोल अनुसार
प्रालबलिक रुिले उिर्ुक्त हुने गरी कृपिक्षेत्रको प्राथलमकता लनिायरण गने छ ।

-

गाउँिाललकाले अल्िकालीन, मध्र्कालीन तथा दीघयकालीन कृपि पिकास र्ोिना तिुम
य ा गरी
सम्बक्न्ित कार्यिाललकाबाट स्िीकृत गराई राख्नेर उक्त र्ोिनामा ललएका नीलत रणनीलतलाई
आिश्र्कता अनुसार सम्बक्न्ित गाउँिाललकाको आिलिक र्ोिनामा समािेश गरी लागु गने गराउने
।

-

ु ान र मागयदशयन प्राप्त भएिलछ सलमलतको बैठकबाट िडास्तर र
गाउँिाललकाबाट बिेट िूिायनम
ु ानलाई बाँडफाँट गनय कृपि पििर्क सबै सरोकारिालाको िैठक
गाउँिाललका स्तरीर् बिेट िूिायनम
आर्ोिनाा गने र शाखागत िा िडागत बाँडफाँट गने र र्ोिना तिुम
य ामा सहभालगता िनाउन
कार्यक्रम समेत स्िीकृत गने ।

-

उक्त स्िीकृत लबिर्गत क्षेत्र र आिलिक र्ोिनाले ललएका लक्षा्र् र उद्देश्र् प्रालप्तका लालग बापियक
र्ोिना

तिुम
य ाको

लसललसलामा

बिेट

ु ान
िूिायनम

र

मागयदशयनमा

समािेश

गनय

सम्बक्न्ित

गाउँिाललकासं ग समन्िर् गनेछ ।
-

गाउँिाललकाले कृपि पिकासको र्ोिना तिुम
य ा गदाय साना तथा मिौला लसं चाईको र्ोिनालाई समेत
समाबेस गरर बनाउनुिने

छ। स्थानीर् तहमा लसं चाई का र्ोिना बनाउदा तथा सो को कार्य

सं चालन गदाय िल उिभोक्ता सलमलतको सपक्रर् सहभालगता सुलनक्स्चत गनुय िने छ ।
-

र्ोिनाको प्राथलमकता लनिायरण, तिुम
य ा तथा कार्ायन्िर्न अनुसूची २ बमोक्िम हुनछ
े ।

िररच्छे द:४
७ . अनुगमन, मुल्र्ांकन, समीक्षा र प्रलतिेदन:
क.

अनुगमन:
-

ु
र्ोिना िा कार्यक्रमको एकल िा सं र्क्त
अनुगमनको ब्र्िस्थाका लालग अनुगमन कार्यको
कार्यताललका गाउँिाललकाको अनुगमन सलमलतबाट स्िीकृत गराई राख्ने र बिेट समेत छु ट्ट्याउने

-

कृपि सलमलतले आिश्र्कता अनुसारको टोली गठन गरी लनर्लमत अनुगमनको ब्र्िस्था लमलाउनेछ

-

अनुगमनका क्रममा नीलत, र्ोिना, कार्यक्रम तथा आर्ोिनाहरुमा लनम्न कुराको पिश्लेिण गने


श्रोत सािनको प्रालप्त र प्रर्ोग स्िीकृत बिेट र समर्ताललका अनुसार भए नभएको



अिेक्क्षत प्रलतफल समर्मै र लागत प्रभािकारी रुिमा हालसल भए नभएको



कार्ायन्िर्न क्षमता के कस्तो छ



के कस्ता समस्र्ा र बािा व्र्ििान दे क्खएका छन र लतनको समािानका लनक्म्त के कस्ता उिार्
अिलम्बन गनुि
य छय र

-

सूचना प्रपिलिको उिर्ोगबाट अनुगमन सूचना प्रणाली बतयमानमा स्थापित गदाय उिर्ुक्त हुने हुनाले
अनुगमनका लालग उिर्ुक्त प्रणाली पिकास गने

-

गाउँिाललका र नगरिाललकामा अनुगमन र सुिररिेक्षणका लाालग उिाध्र्क्षको सं र्ोिकत्िमा गठठत
सं स्थागत सं र्न्त्रको व्र्िस्था भएकोले उक्त सं र्न्त्रसं ग सलमलतले समन्िर् गरी अनुगमनको ब्र्िस्था
गने

-

स्थानीर् कृपि पिकास सलमलतले िलन आफु अन्तगयत सं चाललत कार्यक्रमहरुको समर्मै अनुगमन गनय
कृपि पिकास सलमलतको सं र्ोिक िा अन्र् सदस्र्को सं र्ोिकत्िमा सम्बद्ध शाखाका प्रमुख िा
लनिको प्रलतलनलि, गैरसरकारी सं स्थाको प्रलतलनिी, कृिक समूहको प्रलतलनलि, सहकारी सं स्थाको
प्रलतलनलि रहेको अनुगमन उिसलमलत गठन गने र त्र्स्को सक्चि कृपि शाखा िा महाशाखाका
प्रमुखले तोकेको अलिकृत कमयचारी हुने ब्र्िस्था लमलाउने

-

ु िा एकल अनुगमनको ब्र्िस्था समेत
उक्त उिसलमलतले आफ्नो कार्यपिलि आफै बनाउनेछ र सं र्क्त
गनेछ र्स उिसलमलतले उिलक्ब्ि (OUTPUT) र िररणाम (OUTCOME)को मािन सूचक तर्ार गरी
स्िीकृत गराई राख्नेछ । त्र्स्तै कृपि सम्बद्ध अन्र् सरोकारिाला गैर सरकारी सं स्था, लनिी र
सहकारी क्षेत्र एिं पिकास साझेदारका बीचमा िलन अनुगमन प्रणालीका सूचक लनिायरण गरी कृपि
सलमलतको अनुगमन प्रणालीमा समापहत गनय सपकने सूचक लनिायरण गरी लागु गररनेछ । अनािश्र्क
सूचनाहरु माग नगने र आिश्र्क सूचना नछु टाउने नीलत समेत अिलम्बन गने

-

र्सरी सूचक तर्ार गदाय स्थानीर् गाउँिाललकालाई कृपिक्षेत्रको केही आिारभूत सूचना उिलब्ि
गराउनुका साथै आिलिक र्ोिनामा लनठदयष्ट गरे का पििर् क्षेत्रगत सूचकहरुसं ग लमलान गनय समन्िर्
गरी तदनुसारको प्रलतिेदन िठाउने व्र्िस्था गने

-

क्िल्ला समन्िर् सलमलत र प्रादे क्शक सरकारमा िठाइने सूचना बारे मा िलन िूिि
य ानकारी तत:तत
लनकार्बाट माग गने

-

अनुगमन प्रणालीलाई लनर्लमत र व्र्िक्स्थत बनाउन सबै कार्यक्रम र भौगौललक क्षेत्रमा िुग्न सं भि
नभए नमूनाको रुिमा केही िडामा र समपष्ट व्र्िस्थािनको अनुगमन मािनका सूचक तर्ार गरी
तदनुसार अनुगमन गने व्र्िस्था समेत लमलाउने

-

स्थानीर् प्राथलमकता प्राप्त, बहुबपियर् िा िूक्िगत लगानी अत्र्लिक भएका र्ोिना, कार्यक्रमहरुका
लालग छु ट्टै सूचक तर्ार गरी लनर्लमत अनुगमन गने प्रणाली स्थापित गररनेछ र दे खािरे का समस्र्ा
समर्मै समािान गरी र्ोिना कार्यक्रम सुचारु गराउने व्र्िस्था लमलाउने

-

अनुगमन कार्यका लालग लाग्ने अनुमालनत बिेट समेत र्स उिसलमलतले तर् गरी सलमलतमा िेश
गनेछ

-

सलमलतले लबिर्गत शाखा िा महाशाखालाई िलन सुिररिेक्षण तथा अनुगमनका लालग बिेटको
ब्र्िस्था गरी अनुगमन गनय गराउन आिश्र्क लनदे शन ठदने

-

र्सरी अनुगमन गराई लबिर्गत कृपि सलमलत र गाउँिाललका र नगरिाललका स्थानीर् तहको
सलमलतमा लनर्लमत प्रलतिेदन ललने व्र्िस्था गने

-

ँ ा पिकास गररएका
अनुगमन, मूल्र्ाङ्कनमा क्िल्ल्ला समन्िर् सलमलतको समेत भूलमका रहने हुद
अनुगमन सूचक, कार्यताललका आठद बारे सम्बक्न्ित कार्यिाललका माफयत क्िल्ला समन्िर् सलमलतमा
समेत िठाउने ।

ख.

मध्र्ािलि मूल्र्ाङ्कन
-

स्थानीर् गाउँिाललका आिलिक र्ोिना तर्ार गरी सं चालनमा ल्र्ाएको छ भने उक्त र्ोिनाको समपष्ट
उिलक्ब्ि र िररणामको मािन हुने गरी बाह्य लनकार् िा लबशेिज्ञबाट मध्र्ािलि मुल्र्ांकन गने
प्रणाली अबलम्बन गने

-

् ांकन गररने प्रणाली
बहुबपियर् र्ोिना िा प्राथलमकता प्राप्त र्ोिनाहरुको िलन म ध्र्ाािलि मुलर्
अबलम्बन गने ।

ग.

अक्न्तम मूल्र्ाङ्कन
-

र्ोिनाका बृहतर लक्ष र उद्देश्र् हाँलसल भए नभएको, कहाँ, के कस्ता सबल र कमिोर िक्ष रहन
गए लबश्लेिण गरी व्र्िस्थािनलाई उिर्ुक्त नीलत, रणनीलत तर् गनय मदत िुरर्ाउन ब्र्िस्थाका लालग
अक्न्तम मूल्र्ाङ्कनको ब्र्िस्था गने

-

स्थानीर् गाउँिाललका र नगरिाललकााले तर्ार गरे को आिलिक र्ोिनाको समपष्ट अक्न्तम प्रभाि
मूल्र्ाङ्कन गने प्राििान राख्ने

-

मूल्र्ांकन प्रणालीमा कृपिक्षेत्रको समेत प्रभाि मुल्ल्र्ांक नगनय गराउन ब्र्िस्था लमलाउने

-

आक्न्तम मूल्र्ाङ्कनका लाालग तेस्रो िक्षका पिज्ञबाट गनुय गराउने ब्र्िस्था गने ।

घ.

समीक्षा:
-

स्थानीर् गाउँिाललकामा प्रत्र्ेक चौमालसक र बापियक रुिमा सं चाललत सबै र्ोिना, कार्यक्रम, आर्ोिना
िा कृर्ाकलािहरुको प्रगलत समीक्षा सम्बक्न्ित कार्यिाललकाले गने हुनाले कृपि पिकास सलमलतले िलन
सलमलत अन्तगयतका सबै कार्यक्रमको सलमलतमा समीक्षा गरी समीक्षाको लनचोड सम्बक्न्ित
कार्यिाललकाको समीक्षा बैठकमा िेश गने ।

-

र्स्तो समीक्षा िैठकको आर्ोिनाा गाउँिाललकाको बैठक बस्नु अगाडी लनक्ित गने

-

र्स समीक्षा बैठकमा सरोकारबाला सबै सरकारी, गैरसरकारी, लनिी, सहकारी, पिकास साझेदारहरुको
सहभालगता सुलनक्ित गने ।

-

ँ डा प्रस्तुलत गनुय भन्दा िलन दे खा िरे का मुद्दा, समस्र्ाहरु बारे छलफल गने र समस्र्ा
समीक्षामा आक
समािानका सहि उिार्को खोक्ि गने र कुन तहबाट उक्त समस्र्ा समािान हुने हो सो को समेत
क्िम्मेिारी तोसने कार्य गने ।

-

ु ा दे खािरे का समस्र्ाको समेत समर्मै लनदान गररने गरी
कृपि लबिर्क िूक्िगत खचयमा कमी हुनम
समािान खोज्ने

-

स्थानीर्, प्रादे क्शक िा रापिर् प्राथलमकता प्राप्त र्ोिनाको २/२ मपहनामा समीक्षा गररने प्रणाली
अबलम्बन गने ।

-

पिकास साझेदारहरुको सहर्ोगमा सं चाललत र्ोिनाको समीक्षा समेत गने र

-

समीक्षा बैठकमा प्राप्त गुनासाहरुलाई समेत सम्बोिन गने ।

ङ.

प्रलतिेदन
-

गाउँिाललका र नगरिाललकाले िाररत गरे को आलथयक कार्यपििी अनुसारको ढाँचामा आलथयक
प्रलतबेदनहरु मालसकरुिमा अक्ततर्ार प्राप्त महाशाखा िा शाखा प्रमुखले तोपकएको कार्ायलर् िा
लनकार्मा िठाउने ।

-

भौलतक प्रगलत प्रलतिेदन सािारणतर्ा चौमालसक भुक्तान भएको ७ ठदनलभत्र अक्ततर्ार प्राप्त महाशाखा
िा शाखा प्रमुखले सम्बक्न्ित गाउँिाललकामा िठाउने ब्र्िस्था लमलाउने ।

-

र्सका लालग कृपिसं ग सम्बद्ध सबै सरोकारिालाबाट समर्मै प्रलतिेदन सं कलन गरी लनक्ित
फरम्र्ाटमा राक्ख एपककृत गरी सम्बक्न्ित गाउँिाललकाको कार्ायलर्मा िठाउनु िने भएकोले
कृपिसं ग सम्बद्ध लनकार्हरुले िलन आ-आफ्नो लनकार्को भौलतक प्रलतिेदन सलमलतका सक्चि िा
शाखा, महाशाखा प्रमुख समक्ष िठाउने र

-

चौमालसक प्रलतिेदनमा भौलतक प्रगलतका साथै आर्व्र्र्को समग्र क्स्थलत प्रस्तुत गररने व्र्िस्था गने ।

कार्यक्रम कार्ायन्िर्न प्रलतिेदन:
-

अक्ततर्ारर प्राप्त प्रतेक लनकार्ले मालसक रुिमा पित्तीर् र प्राथलमकता प्राप्त कार्यक्रमको दुइ, दुइ
मपहनामा र अन्र् सबै कार्यक्रमको चौमालसक रुिमा भौलतक प्रगलत प्रलतिेदन तोपकएको ढाँचामा
सम्बक्न्ित कार्यिाललकामा िठाउने ।

-

र्सरी िठाएको प्रलतिेदन सम्बक्न्ित लबिर्गत सलमलतको सक्चिलाई समेत उिलब्ि गराउने

-

प्राथलमकता प्राप्त र्ोिनाको २/२ मपहनामा प्रमुख िा अध्र्क्षले कार्यिाललकामा समीक्षा गरी िािा
अडकाउ भए फुकाउने र समर्मा प्रगलत हाँलसल गने रणनीलत समेत तर् गने।

-

चौमालसक समीक्षा: लबिर्गत सलमलत र लबिर् क्षेत्रगत सलमलत (कृपि)मा समेत प्रगलत प्रलतिेदनमा
कार्यिाललकामा समीक्षा हुन ु भन्दा अगालड नै समीक्षा गरर लबिर् क्षेत्रगत सलमलतका सं र्ोिकले
एकमुष्ट प्रगलतको समीक्षात्मक प्रलतिेदन प्रस्तुत गने र दे खािरे का प्रमुख मुद्दा िा समस्र्ा प्रस्तुत गरी
समिानको उिार् समेतको रणनीलतक िैठकबाट तर् गने ।

-

चौमालसक प्रगलत प्रलतिेदन क्िल्ला समन्िर् सलमलत, प्रदे श िा सं घीर् सरकारको सम्बक्न्ित मं त्रालर्मा
एपककृत गरी मपहना भुक्तान भएको १५ ठदनलभत्र प्रस्तुत गने ।

-

बापियक प्रलतिेदन िठाउने सम्बक्न्ित कार्यिाललकाले बापियक प्रलतिेदन तोपकएको ढाँचामा आलथयक बिय
भुक्तान भएको एक मपहना लभत्र सम्बक्न्ित क्िल्ला समन्िर् सलमलत, प्रदे श तथा सं घीर् मं त्रालर्मा
िठाउनु िने र

-

प्रगलत क्स्थलतको आिारमा कमयचारीको कार्यसम्िादन मूल्र्ाङ्कन गने प्रणाली स्थापित गने र्सका लालग
प्रतेक कमयचारीको कार्य क्िम्मेिारी पिबरण प्राप्त गरी तदनुसार कमयचारीको कार्यसम्िादन मूल्र्ाङ्कन
गने ।
िररच्छे द ५:

८ . रकम प्रिाह प्रकृर्ा र कोि व्र्िस्थािन (बिेट लनकासा, आम्दानीका प्रमुख श्रोत, कोि व्र्िस्थािन र
सं चालन)
१. खचय गने अक्ततर्ारी र कार्यपििी:
क. सं घ र प्रदे श सरकारबाट स्थानीर् गाउँ कार्यिाललका र नगर कार्यिाललकामा सशतय, लबशेि िा सम्िूरक
अनुदानको रुिमा कृपिक्षेत्रको बिेट प्राप्त िा लनकासा हुनेछ र सम्बक्न्ित गाउँ कार्यिाललका िा नगर
कार्यिाललकाले िलन आफ्नो आर् िा समालनकरण अनुदानबाट रकम थि गरी िठाउन ससनेछ ।
ख. बैदेक्शक श्रोतको अनुदान, ऋण िा प्रापिलिक सहार्ता अन्तगयतको रकम समेत सशतय रुिमा स्थानीर्
िाललकाले लनकासा िठाउनेछ ।

ग.र्सरर कृपि क्षेत्रका लालग प्राप्त भएको रकम सम्बक्न्ित सभाबाट बिेट स्िीकृत भएको सात ठदन लभत्र
गाउँिाललकाको अध्र्क्ष िा प्रमुखले सम्बक्न्ित प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतलाई बिेट खचय गने अक्ततर्ारी
प्रदान गनेछ ।
घ. प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतले अक्ततर्ारी प्राप्त भएको १५ ठदन लभत्र सम्बक्न्ित महाशाखा िा शाखा प्रमुख
र िडासक्चिलाई कार्यक्रम र बिेट सपहत प्रचललत कानून बमोक्िम खचय गने गरी अक्ततर्ारी ठदइने
ब्र्िस्था रहेकोले कृपि महाशाखा िा शाखाले िलन गाउँकार्यिाललकाका प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतले
मागेको पिबरण उिल्ब्ि गराई समर्मै बिेट लनकासा गराउने ।
ङ= कृपि शाखा, महाशाखाले आफुलाई प्राप्त अक्ततर्ारी र कार्ायन्िर्न मागयदशयन सम्बक्न्ित कृपि सलमलतमा िेश
गने र कार्यक्िम्मेिारी ताललका बमोक्िम क्िम्मेिार िदालिकारीलाई कार्यक्रमको बाँडफाँट गरी खचय गनय
गराउने लनदे शन ठदनेछ ।
च. प्राप्त िस्तुगत सहार्ता पितरण भन्दा अगालड गुणस्तर र्कीन गरी लनक्ित भएिलछ मात्र पितरणको
ब्र्िस्था कृपि कार्यक्रममा िस्तुगत सहार्ता तथा अनुदान समेत पितरण गनुि
य ने हुनाले कहाँ, कस्ले , कपहले
र कसरी पितरण गररने हो सोको बाँडफाँट सलमलतबाट गरी क्िम्मेिारी पकटान गररनेछ ।
छ. अनुदान र सहुललर्त पितरण सम्बक्न्ि छु ट्टै कार्यपिलि सम्बक्न्ित कार्यिाललकाबाट िाररत गराई राख्नुिनेछ
।
ि. प्राप्त िस्तुगत सहार्ता पितरण भन्दा अगालड गुणस्तर र्कीन गरी लनक्ित भएिलछ मात्र पितरणको
ब्र्िस्था लमलाईनेछ ।
झ. िस्तुगत सहार्ता अन्तगयतको िैकेटहरु स्थानीर् तह मै खररद गनुय िने हो भने साियिलनक खररद
लनर्मािली बमोक्िम खररद र्ोिनामा समाबेश गरी समर्मै खररदको ब्र्िस्था लमलाईनेछ ।
ञ. स्थानीर् पकसानबाट खररद गनुि
य ने हो भने गुणस्तरको र्पकन गरी मात्र खररद गररनेछ ।
ट. लबिर्गत शाखा, महाशाखाले अक्ततर्ारी प्राप्त भएको रकमको अक्ततर्ारी प्राप्त अलिकृतले बापियक बिेट र
चौमालसक लबभािनको िररलि लभत्र रही खचय गने, ले खा राख्ने िा राख्न लगाउँन,े लेखा िरीक्षण गने गराउने,
बेरुिु फर्छ्यौट गनेछ । पर् सबै कार्यको क्िम्मेिारी र उत्तरदापर्त्ि सम्बक्न्ित अक्ततर्ार प्राप्त
अलिकारीको हुनेछ ।
ठ. खचय खाता सम्बक्न्ित शाखा िा महाशाखामा रहने हो िा एपककृत कोि सं चालन (SINGLE TREASURY
ACCOUNT)

प्रणाली अन्तगयत सं चालन हुने हो महाले खा लनर्न्त्रक कार्ायलर्को लनदे शन बमोक्िम हुनछ
े ।

ड. अक्ततर्ार प्राप्त अलिकृतले खचयको फाँटिारी र प्रलतिेदन सम्बक्न्ित गाउँिाललकामा मालसक रुिमा
तोपकएको लनठदयष्ट ढाँचामा िठाउनुिनेछ ।
ढ. चौमालसक रुिमा स्थानीर् कार्यपिलि ऐन बमोक्िम बिेट लनकासा माग गनुय िनेछ

ँ ीगत खचयमा रकमान्तर गनय ससनेछ र िुि
ँ ीगत
ण. सम्बक्न्ित कार्यिाललकाले बापियक बिेटको २५% रकम िुि
खचयबाट चालू खचयमा रकमान्तर गनय िाइने छै न ।
त. अन्र् कार्य गाउँिाललकाले िाररत गरे को कार्यपििी र तोके बमोक्िम गनुय िनेछ ।
थ. कृपि कार्यक्रममा िैदेक्शक सहार्ता अन्तगयतको रकम भए सम्झौता बमोक्िमको शतयका अलिनमा रही खचय
गनुि
य नेछ र आलथयक प्रलतिेदन तोपकएको ढाँचामा सम्बक्न्ित पिकास साझेदारलाई समेत उिलब्ि गराउनु
िनेछ ।
द. र्ठद बैदेक्शक सहर्ोगको प्रापिलिक सहार्ता अन्तगयत रकम सं घीर् सरकारको स्िीकृलतमा स्थानीर् तह
सं ग सम्झौता गरी कार्य सं चालन गररएको छ र रकम स्थानीर् कोिबाट प्राप्त भएको छ भने द्वीिक्षीर्
सम्झौता बमोक्िमका शतय िालना गनुि
य ने छ र लनिले मागेको फम्र्ायटमा पहसाब बुझाउनु िनेछ ।
ि. पर् सबै कार्यको लेखािरीक्षणको क्िम्मेिारी सम्बक्न्ित अक्ततर्ारी प्राप्त शाखा, महाशाखा प्रमुखको हुनछ
े र
बापियक रुिमा ले खािरीक्षण प्रलतिेदन सम्बक्न्ित पिकास साझेदारलाई समेत उिलब्ि गराउनुिनेछ ।
न. ले खा सम्बक्न्ि सम्िूणय प्रलतबेदन िापियक रुिमा सम्बक्न्ित सभाको ले खा सलमलतमा प्रस्तुत गनय सम्बक्न्ित
कार्यिाललकामा प्रस्तुत गनुि
य ने छ र
र्. बिेट कार्ायन्िर्न गदाय पितीर् िोक्खम न्र्ूलनकरणका कारण र लनराकरणका उिार् समेत अबलम्बन गरी
न्र्ूलनकरण गने िहल गने ।

िररच्छे द ६
९. िारदक्शयता, िबाफदे पहता तथा उत्तरदापर्त्ि, प्रचार, प्रसार, सूचनाको हक र सुशासनका औिारहरुको प्रर्ोग,
गुनासो व्र्िस्थािन
-

गाउँिाललकामा गररने कृर्ाकलाि, प्रदान गररने सेिा सुपििालाई िारदक्शय, उत्तरदार्ी, िबाफदे पह र
प्रभािकारीरुिमा नागररक प्रलत सम्बेदनक्शल भइ सं चालन गने ।

-

र्सरी सं चालन गदाय नागररकको व्र्ािक सहभालगतामा सं चालन गने गराउने ।

-

गाउँिाललकामा कार्यक्रम सं चालन गदाय सुशासनका मूलभूत मान्र्ता िस्तै कानून कोशासन, आलथयक
अनुशासन, मानि अलिकारको िूणय प्रत्र्ाभुलत, पिकेन्रीकरण तथा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनिस्ता
असलशासनका आिारभूत मान्र्तालाई आत्मसात गदै कार्य गने सं स्कृलत अबलम्बन गने ।

-

गाउँिाललकामा सुशासन कार्म गनय गराउन सलमलतले पिशेि िहल गनेछ र स्थानीर् सरकारबाट
कृपि कार्यक्रममा सुशासनको प्रत्र्ाभुलत ठदलाउन असलशासनका लनम्न मूल्र्मान्र्ताको अबलम्बन
गने ।

-

स्थानीर् कृपि कार्यक्रममा सम्बद्ध सबै कमयचारी र सं घ, सं स्था स्थानीर् गाउँिाललका प्रलत उत्तरदार्ी
भइ कार्य गनेछन र तोपकएको क्िम्मेिारी तोपकएको समर्मा सम्िादन गरी िबाफदे ही प्रशासन
सं चालन गने ।

-

गाउँिाललकामा र कृपि सलमलतबीच कार्य क्िम्मेिारीको स्िष्ट बाँडफाँट कार्यपिभािन लनर्मािलीमा
व्र्िस्था गरी गररनुका साथै कृपि सम्बक्न्ि कार्यका लालग क्िम्मेिार सं स्थाको रुिमा र्स सलमलतको
पिकास गररनेछ र सलमलतले िलन सम्बद्ध कार्ायलर्लाई कार्य क्िम्मेिारी पकटान गरी क्िम्मेिार बनाउने
।

-

महाशाखा, शाखा, उिशाखा र इकाई कार्ायलर्ले आफ्ना मातहतका कमयचारीको कार्य पिबरण तर्ार गरी
तदनुसार क्िम्मेिारी पकटान गने ।

-

कृपि समा्बद्ध सबै शाखा, महाशाखा प्रमुख बीचमा कार्यसम्िादन करार गररनेछ र उक्त करारको
सं स्थागत रुिमा लनर्लमत समीक्षा गने गराउने ब्र्िस्था लमलाउने ।

-

कृपि सम्बद्ध सबै महाशाखा, शाखा िा कार्ायलर्ले आफ्नो शाखा िा महाशाखाबाट उिलब्ि गराइने
सेिा, सुपििालाई लनठदयष्ट ढाँचामा नागररक बडाित्रमा प्रकाक्शत गररराख्ने ब्र्िस्था गने ।

-

पिकास लनमायणका कार्यमा नागररकको सहभालगता बृपद्ध गराउन सहभालगतातत्मक समािेशी र्ोिना
प्रकृर्ा अलनिार्य अिलम्बन गररनेछ र कार्यसंचालन गदाय नागररकको सं लग्नता र स्िालमत्ि प्राप्त हुने
गरी गररनेछ । र्सरी कार्य गदाय पिशेि गरे र अल्िसं तर्क, लसमान्तकृत िा साना पकसान र मपहला
प्रलत पिशेि सम्बेदनशील रहने गरी कार्यब्र्िस्था लमलाउने ।

-

लनक्ित रकम भन्दा मालथको पिकास लनमायण कार्यमा सबै पििरण दे क्खने गरी र्ोिना स्थल र
साबयिलनक स्थानमा सूचना िाटीको (होलडिं ग बोडयको) व्र्िस्था गने ।

-

नागररकको गुनासो सुन्ने र सं बोिन गने सं स्थागत सं र्न्त्र स्थापित गरी कृर्ाक्शल गराइनेछ, र है लो
सरकार र हटलाईन िस्ता व्र्िस्था सम्बक्न्ित कार्यिाललकाले गनय िहल गने ।

-

सुशासनका औिार िस्तै साियिलनक र सामाक्िक िरीक्षण, नागररक सुनिाई, नागररक िृष्ठिोिण
प्रलतिेदन सम्बक्न्ित कार्यपिलिमा तोपकएको समर्मा गने गराउने व्र्िस्था लमलाउने ।

-

नागररक िा सियसािारणका लालग आफ्नो आर् /व्र्र्को पििरण साियिलनक गने गराउने र
कार्ायलर्को िेिसाइटमा समेत लनर्लमत रुिमा राख्ने व्र्िस्था लमलाउने ।

-

आन्तररक र अक्न्तम ले खािरीक्षण गराउने र बेरुिुलाई समर्मा लनर्लमत, असूल उिर गरी फर्छ्यौट
गने गराउने ब्र्िस्था गने ।

-

साियिलनक खरीद ऐन लनर्मािली बमोक्िम खररद कार्य गने गराउने ।

-

आचारसं पहता अलनिार्य रुिमा िररिालना गने गराउने ।

-

सूचनाको हकसम्बक्न्ि ऐनको िालना गररने र बलगयकृत बाहेकका सबै सूचना नागररकको िहुँचमा
्
िुरर्ाउने
।

-

बापियक कार्यक्रम र बिेट र चौमालसक तथा बापियक प्रगलत प्रलतिेदन आमसं चार माफयत साियिलनक
गने गराउने र कार्ायलर्को सूचनािाटी र िेबसाइटमा राख्ने ।

-

लनणयर् गदाय कानून सम्मत प्रकृर्ा िुरर्ाई मात्र अक्ततर्ारिालाले लनणयर् ललनेछ र लनणयर्को बैिताका
साथै साियिलनक नागररकको ग्राह्यता समेत प्राप्त गररने गरी कार्य गने ।

-

पिकास लनमायणका कार्यक्रम र र्ोिना तथा सेिा प्रिाहलाई क्रमशा स्िीकृत कार्यताललका र
नागररक बडाित्रमा तोपकएको समर्मा सम्िन्न गने गराउने ।

-

भ्रष्टाचारमा शुन्र् सहनक्शलता अिनाइनेछ र कुनै िलन भ्रष्टाचार हुन नठदने िातािरण श्रृिना गने
गराउने

-

सबै िदालिकारीले सम्िलत पिबरण समर्मा नै तोपकएको कार्ायलर्मा िेश गने िद्धलत अबलम्बन गने

-

अनुदान िा पिउपििन िा सरकारी श्रोत पितरणको कार्यपिलि स्िीकृत गराई मात्र लबतरणको
ब्र्िस्था गुनासो नआउने गरी गने गराइनेछ र सम्भि भएसम्म पििन्न बगय र सीमान्त पकसानलाई
उिलब्ि हुने गरी कार्यपििीमा ब्र्िस्था गने र

-

पित्तीर् िोक्खम न्र्ूलनकरणका सबै उिार् अबलम्बन गने

िररच्छे द ७:
लबलबि
१०. सं सोिन, खारे िी र िचाउ:
क. स्थानीर् तहमा सं चाललत कृपि कार्यक्रम र्सै व्र्िस्था बमोक्िम सं चालन भएको मालनने छ ।
ख. पिगतमा िारी गररएको स्थानीर् कृपि पिकास कार्यक्रम सं चालन लनदे क्शका खारे ि गररएकोछ र त्र्स
बमोक्िम भएगरे का काम, कािायपह र्स कार्यपिलि बमोक्िम भए गरे को मालननेछ।
ग. कार्यपिलि सं सोिन: एस कार्यपिलिलाई गाउँिाललकाले आबससर्ता अनुसार सं सोिन तथा खारे िी गनय
ससने छ
घ. र्स कार्यलबलिमा उल्लेख नभएका अन्र् कुराहरु स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन २०७४ र प्रचललत कानून
बमोक्िम हुनछ
े ।

अनुसूची १
गाउँिाललका कृपि पिकास सलमलत तथा िाडय कृपि पिकास सलमलत गठन र सोको काम कतयब्र्
गाउँिाललकाक्षेत्रमा सं पििान र ऐनद्वारा लनिायरण गरे का कृपि लबकासका कार्यक्रमलाई प्रभािकारी रुिमा
कार्ायन्िर्न गनय गराउन आिश्र्क कार्यक्रम तिुम
य ा, स्थानीर् कृपि लबकासका लनती लनर्म, कार्यलबलि,
मािदण्ड लनिायरण तथा िनप्रलतलनलिहरुको कार्यक्रम प्रलत िबाफदे पहता सुलनक्ित गनय गाउँिाललकाले
िाररत गरे को कार्यपिभािन तथा कार्यसम्िादन लनर्मािलीको अलिनमा रही अनुसूची १ अनुसार आलथयक
लबकास सलमलतका सं र्ोिकको नेतत्ृ िमा लनम्नानुसारका सदस्र् रहेने गरर िाललका कृपि पिकास सलमलत
तथा िाडय कृपि पिकास सलमलत गठन गनेछ ।

कृपि पिकास सलमलतको गठन :
क) गाउँिाललकास्तरीर्:
१. गाउँिाललकाको गाउँिाललका अध्र्क्ष

-सं र्ोिक

२. गाउँिाललकाले तोकेको मपहला सदस्र्

- सदस्र्

३. गाउँिाललकाको प्रमुख प्रशासपकर् अलिकृत

- सदस्र्

४. गाउँिाललकाका पित्तीर् एिं कृपि सहकारी सं स्थाका मपहला प्रलतलनलि

- सदस्र्

५. उद्योग िाक्णज्र् सं घ अध्र्क्ष िा प्रलतलनलि

-सदस्र्

६. अगुिा मपहला कृिक

-सदस्र्

७. र्ोिना शाखा प्रमुख

-सदस्र्

८. िशु सेिा शाखा प्रमुख

-सदस्र्

९. गाउँिाललकाका कृपि शाखाका प्रमुख

-सदस्र्(सक्चि)

नोट: गाउँिाललकाका गुणस्तर लनर्न्त्रण शाखा, ििार व्र्िस्थािन शाखाका प्रमुख िा प्रलतलनलि तथा कृपि सं ग
सम्बक्न्ित पिशेिज्ञ िा अनुभिी कृिक, कृपि क्षेत्रमा उत्कृष्ट र्ोगदान िुरर्ाउने व्र्क्क्तलाई आिश्र्कतानुसार
आमन्त्रण गनय सपकनेछ।
ख)

िडास्तरीर् :

गाउँिाललकाको िडा तहमा कृपि र िशुिंछी सेिा पिकासमा सहर्ोग तथा समन्िर्का लालग दे हार्
बमोक्िमको सलमलत गठन हुनछ
े

१. िडा अध्र्क्ष िा लनिले तोकेको कुनै अन्र् सदस्र्

-सं र्ोिक

२. िडाको मपहला सदस्र्

-सदस्र्

३. िडाका सक्चि

- सदस्र्

४. िडा क्स्थत कृपि िा िशु सेिा केन्रका प्रमुख

- सदस्र्

नोट: िडालभत्रका उत्कृष्ट कृिक, पिशेिज्ञ िा कृपि समबक्न्ि ज्ञान र सीि भएका व्र्क्क्तलाई आिश्र्कतानुसार
आमन्त्रण गनय सपकनेछ।
क)

उिरोक्त सलमलतहरुमा एकमपहना लभत्र सबै िद िुलतय भइ कार्य सुचारु गनुय िनेछ ।

ख)

सलमलतहरुले आफ्नो आन्तररक कार्यपिलि आफै बनाइ कार्य सुचारु गनेछन र आिश्र्कतानुसार
बैठक बस्नेछ तर कक्म्तमा िलन िियको तीनिटक सलमलतको बैठक अलनिार्य रुिमा बस्नुिनेछ ।

उिरोक्त सलमलतहरुमा राक्िनामा िेश गरी िा अन्र् कुनै पकलसमले ररक्त हुन आएमा िसरर शुरुमा

ग)

लनर्ुक्क्त भएको हो सोही प्रकृर्ा िुरर्ाइ िदिूलतय गने व्र्िस्था गररनेछ ।

५. कृपि पिकास सलमलतको काम, कतयव्र्, अलिकार, क्िम्मेिारी र उत्तरदापर्त्ि:
स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन२०७४ मा उल्ले क्खत प्राबिानहरुको िररलिलभत्र रपह िाललका कृपि लबकास
सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकार लनम्नानुसार हुनछ
े ।
क. कृपि लबकास र्ोिना तिुम
य ा:
-

गाउँिाललकाको कृपि लबकासको प्राथलमकताहरु लनिायरण गने,

-

गाउँिाललकाको बापियक, आबलिक तथा रणनैलतक कृपि र्ोिना तिुम
य ा गरर गाउँसभाबाट अनुमोदन
गराउने । र्ोिना तिुम
य ा गदाय सं बक्न्ित सबै सरोकारिालाहरुको सहभालगता सुलनक्ित गने ।

-

मपहला तथा लबिन्न बगय, ब्र्ाबसार्ीक कृिक लक्क्षत गरर कृपि लबकास कार्यक्रम तिुम
य ा तथा सोको
कार्यन्िर्नमा सहर्ोग गने ।

ख. नीलत लनमायण
-

कृपि तथा िशु लबकास सं बक्न्ि स्थानीर्

नीलत, कानून, कार्यलबलि, मािदण्ड तिुम
य ा गरर

आिश्र्कतानुसार गाउँिाललका तथा गाउँसभाबाट िास गराई स्थानीर् रािित्रमा प्रकालसत गने र
सोको कार्ायन्िर्न गने गराउने ।
ग. समन्िर् तथा सहकार्य:

-

गाउँ लबलभन्न सलमलत तथा उिसलमलतहरु लगार्त गाउँकार्यिाललका तथा व्र्बस्थापिका सं ग समन्िर्
गने ।

-

कृपि र्ोिना तिुम
य ा तथा सोको प्रभािकारी कार्यन्िर्नका लालग कृपिमा सांलग्न कृिक सं घ, सं गठन,
कृपि सहकारर, लबलभन्न सरकारर, गैह्रसरकारर सं घ सं स्था तथा लनिीक्षेत्रहरुसं ग समन्िर् र सहकार्य गने
।

-

काृपि लबकाससं ग सं म्बक्न्ित कार्यका लालग अन्तर िाललका समन्िर्, कपि ज्ञान केन्र, भेटेररनरर
हस्िीटल तथा िशु लबज्ञ केन्र, प्रदे श तथा सं घीर् सरकारका कार्यक्रम, आर्ोिनाहरु सं ग सहकार्य र
समन्िर् गने ।

घ. बिेट तथा िनशक्क्त व्र्बस्थािन
-

कृपि लबकासका लालग आिश्र्क बिेटको लेखािोखा, व्र्बस्थािन तथा सोको प्रभािकारी िररचालन
गने गराउने ।

-

गाउाँमा कृपि लबकास कार्यक्रम सं चालनका लालग आिश्र्क िनशक्क्तको प्रक्षेिण तथा व्बस्थािन
गनय गाउाँ कार्यिाललकालाई सहर्ोग गने ।

ङ. गाउँको कृपि लबकासका सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, अनुसन्िान गने गराउने ।
च. अनुगमन तथा मुल्र्ाङकन:
-

गाउँद्धारा सं चाललत लबलभन्न कृपि लबकास कार्यक्रमहरुको लनर्लमतरुिमा अनुगमन, उिलक्व्िहरुको
सलमक्षा गरर कृपि लबकास शाखालाई रार् सुझाब तथा लनदयाश
े न ठदने ।

छ. िाललकामा सं चालन हुने साना लसचाई आर्ोिनाहरुको सम्भाव्र्ता अध्र्ार्न, सभे लडिाइन, लनमायण
तथा सं चालन कार्यका लालग गाउँलाई आिश्र्क सहर्ोग गने ।
ि. सं घीर् तथा प्रादे क्शक सरकारबाट िाललका स्तरमा सं चालन हुने लसचाइका र्ोिनााहरु प्रभािकारी
रुिमा सं चालन गनय आिश्र्क सहर्ोग गने ।
झ. क्षमता अलभबृपद्ध:
ञ. कृपि कार्यक्रमलाई प्रभािकारी सं चालन तथा व्र्बस्थािनका लालग सलमतीका िदालिकारर,
कमयचाररहरु, कार्यिाललका तथा व्र्बस्थािीकाका सदस्र्हरुको क्षमता अलबिृपद्ध गने ।
ु भ रुिमा उिलव्ि गराउन आिश्र्क नीलतगत व्र्बस्था गने ।
ट. कृपि उत्िादन सामग्रीहरुको सबयशल
ठ. काृपि उत्िादन, उत्िाादकत्ि बृपद्ध तथा उत्िाठदत बस्तुहरुको प्रशोिन र बिाररकरण गनय
आिश्र्क नीलतगत व्र्बस्था गने ।

अनुसूची २
र्ोिना को प्राथालमकता लनिायरण तथा लनमायणका चरणहरू :
र्ोिना तिुम
य ा गदाय प्राथलमकता ठदनु िने पििर्:
लबिर् क्षेत्रगत िा आिलिक र्ोिना तिुम
य ा गदाय कृपिक्षेत्रको सम्बक्न्ित स्थान लबशेिको सं भाव्र्ता हेरी
दे हार्का आिारमा प्राथलमकीकरण र कृपि व्र्िसार्ीकरणका माध्र्मबाट प्राथलमकताका लबिर्मा ध्र्ान
िुरर्ाउने
-

आलथयक पिकास तथा गररबी लनिारणमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान िुग्ने

-

उत्िादनमूलक तथा लछटो प्रलतफल प्राप्त गनय सपकने

-

स्थानीर् िनताको िीिनस्तर, आम्दानी र रोिगार बढ्ने

-

स्थानीर् बालसन्दाहरूका प्राथलमकतालाई सं बोिन गरी िनसहभालगता िुट्ट्ने

-

मपहला बालबाललका तथा पिछलडएका िगय क्षेत्र र समुदार्लाई प्रत्र्क्ष लाभ िुग्ने

-

लै पिक समानता र सामाक्िक समािेशीकरण अलभिृपद्ध हुने

-

िातािरणीर् सं रक्षण तथा सम्िद्धयन, िलिार्ू िररितयन अनुकूलनमा सघाउ िुर्र्ाउनुका साथै ठदगो
पिकासको लक्षप्रालप्तलाई प्राथलमकता ठदई तिुम
य ा गनय सघाउ िुरर्ाउने र

-

बापियक र्ोिना तर्ार गदाय लबिर्क्षेत्रगत, आिलिक र्ोिना काल, उद्देश्र्, नीलत, रणनीलत र कार्यक्रम
प्राथलमकता समेतलाई ध्र्ानमा राखी बापियक र्ोिना, कार्यक्रम बिेट तिुम
य ा गदाय ध्र्ान ठदने ।

र्ोिना तिुम
य ाका चरण र प्रकृर्ा:
-

गाउँिाललका स्तरीर् बापियक र्ोिना तिुम
य ा गदाय बिेट लनिायरण सलमलतबाट कृपिक्षेत्रको बिेट
ु ानको सीमा र मागयदशयन तर्ारीमा माग भएको आिश्र्क प्रापिलिक सहर्ोग िुरर्ाउने.
िुिायनम

-

सम्बक्न्ित गाउँिाललकाबाट आगामी बियको श्रोतको अनुमान, बिेट सीमा तथा मागयदशयन प्राप्त
भएिलछ कृपि क्षेत्रसं ग सम्बद्ध सबै सरोकारिालाहरु (लबिर्गत महाशाखा, शाखा, गैरसरकारी सं स्था,
लनिीक्षेत्र, सहकारी सं स्था, पििर् पिज्ञ आठद) को बैठक बोलाउने ।

-

कृपि क्षेत्र र उिक्षेत्रगत (िशु स्िास्थ, मत्स्र्िालन, फलफूल खेलत, तरकारी आठद) को गाउँिाललका
ु ानको प्राप्त बलगयकरणलाई लगानीका क्षेत्र तोकी पििर् उिक्षेत्रगत तथा
स्तररर् र िडास्तरीर् िूिायनम
ु ान र मागयदशयन तर्ार गने ।
िडास्तरीर् कृपि कार्यक्रमको बिेट िूिायनम

-

ु ान, मागयदशयन र अबलम्बन गररने नीलत, रणनीलत र लबिर् र भौगौललक क्षेत्रगत
प्राप्त बिेट िूिायनम
लगानीको बाँडफाँट गरी सम्बक्न्ित शाखा, सेिा केन्र, िडा िा इकाईमा मागयदशयन सपहत बिेट
ु ान िठाइने र सम्बक्न्ित क्िम्मेिार व्र्क्क्त समेत तोकी र्ोिना तिुम
िूिायनम
य ा प्रकृर्ाको थालनी समेत
गने ।

-

ु ान र
सम्बक्न्ित गाउँिाललका तथा पििर्गत लनकार् (कृपिक्षेत्र)बाट िडामा प्राप्त बिेट िूिायनम
मागयदशयनका अिीनमा रही कार्यक्रम र बिेट तिुम
य ा गनय िडास्तरमा रहेका सरकारी, गैरसरकारी,
ु ान र
सहकारी सं स्था तथा लनिीक्षेत्रका सरोकारिाला सबैको बैठक आर्ोिना गरी प्राप्त बिेट िूिायनम
मागय दशयनको िानकारर गराइने र िडास्तरमा तथ्र्ाङ्क, सूचना तथा बस्तुगत लबबरणको आिारमा
क्स्थलत र सं भाव्र्ताको पिश्लेिणगरी िडा स्तररर् लगानीको प्राथलमकता लनिायरण गने ।

-

लबिर्गत लनकार् र गैरसरकारी सं स्थाको कार्यक्रम बीचमा िलन िररिूरकता कार्म गरी एपककृत
र्ोिना तिुम
य ा गनय गराउने ।

-

सबै सरोकारिालालाई कररब एक मपहनाको समर् ठदई िक्स्त स्तरमा तिुम
य ाको ताललका समेत तर्
गने

-

र्सरी तर् गररएको समर् ताललका सबै िक्स्त िा कृिक समूहलाई समेत िानकारी गराई िक्स्त िा
समूह स्तरमा र्ोिना तिुम
य ाको थालनी लनठदयष्ट समर्मा गने र र्सै बीचमा र्ठद प्रदे शतहबाट थि
ु ान िा सं शोलित अनुमान गाउँिाललकाबाट प्राप्त भएमा सो समेत समािेश
कृपि लबिर्क बिेट िूिायनम
गरी र्ोिना तिुम
य ा प्रकृर्ामा समािेश गराउने ।
िक्स्त र टोलस्तरमा दे हार्को प्रकृर्ा अबलम्बन गरी र्ोिना तिुम
य ा गर ्ने ।

क.
-

िक्स्त स्तरमा रहेका कृिक समूह, सलमलत तथा सं स्थासं ग अन्तरकृर्ा गरी लतनका माग र
प्राथलमकताहरुलाई सम्बोिन गनय र लतनले गनय ससने लागत सहभालगतालाई समेत सं कलन गरी
उनीहरुकै सहभालगतामा तोपकएका मािदण्डका आिारमा प्राथलमकता लनिायरण गने ।

-

र्सरर सबै िक्स्त र टोल स्तरबाट माग र प्राथलमकता सं कलन भए ििात सम्बक्न्ित िडासक्चिले
लबिर्गत र अन्र् सरोकारिालाहरुसं ग छलफल गरी लबिर्क्षेत्रगत रुिमा कार्यक्रम र बिेट
ु ानको रकम सं ग मेलखाने गरर एपककृत गरी िडा अध्र्क्ष समक्ष
छु याउने र बिेट िूिायनम
घटबढको पिबरण िेश गने । र

-

ु ान लभत्र रहन नसकेमा गाउँ स्तरीर्
र्ठद कुनै र्ोिना िा कार्यक्रम अत्र्न्त िरुरर छ र बिेट िूिायनम
र्ोिनामा समािेश गने गरी सुची समेत प्रस्तुत गने ।

ख. िडा सलमलतले सबै सरोकारिालाको बैठक बोलाई र्सरी िक्स्त र टोलस्तरबाट सं कललत भएको सूचीमा
लबिर्गत प्राथलमकता लनिायरण अनुसार रुिु गरर िडा सलमलतबाट िाररत गने र र्सरी िाररत गदाय िडा
स्तरीर् तथा गाउँिाललका स्तरीर् र्ोिनामा बलगयकरण गरी लसफाररश सपहत सम्बक्न्ित कार्यिाललकामा
िेश गने ।
ग. र्ठद कुनै र्ोिना दुइ िा दुईभन्दा िपढ िडामा सं चालन गररनुिने रहेछ भने ती िडाबीचको समन्िर्
बैठक राखी अन्तर िडास्तररर् र्ोिनाको प्राथलमकता समेत सम्बक्न्ित कार्यिाललकामा लसफाररश सपहत
िेश गने ।

घ. गाउँकार्यिाललका सक्चिले िडािाट प्राप्त सबै सुचीलाई तथा गाउँिाललकास्तरीर् लबिर्गत शाखा,
महाशाखाबाट प्राप्त सूचीलाई समेत एपककृत गने र र्सरर एपककृत गररएको सुचीलाई लबिर्क्षेत्रगत
प्राथलमकताक्रम अनुसार सुची तर्ार गनुक
य ा साथै उक्त सुचीलाई िडास्तरीर् र िाललकास्तरीर्मा
बलगयकरण गरी सम्बक्न्ित बिेट तथा कार्यक्रम तिुम
य ा सलमलतमा िेश गनय अध्र्क्ष िा प्रमुख समक्ष प्रस्तुत
गररने र उक्त र्ोिना तिुम
य ा सलमलतमा िठाउने ।
ङ. बिेट तथा कार्यक्रम तिुम
य ा सलमलतले र्सरी प्राप्त र्ोिना र कार्यक्रमलाई सम्बक्न्ित लबिर् क्षेत्रगत
सलमलतमा छलफलका लालग िठाउने ।
च. कृपि सम्बन्िी लबिर्गत सलमलतले र्सरी िडा, पििर्गत शाखा तथा कृपि सम्बक्न्ि गैरसरकारी सं स्था,
ु ान र
लनिी क्षेत्र र सहकारी सं स्थाबाट प्राप्त सुचीलाई एपककृत गरी आफुलाई प्राप्त बिेट िूिायनम
मागयदशयन अनुसार भए नभएको हेनक
यु ा साथै प्रदे श र सं घीर् र्ोिना तथा कार्यक्रमसं ग िररिूरकता कार्म
समेत गराउने।
छ. कृपिसं ग सम्बक्न्ित अन्र् लबिर्गत लनकार्सं ग समेत िारस्िररकता हुने गरी कृपि सम्बक्न्ि बापियक तथा
बहुबपियर् कार्यक्रम र बिेट प्राथलमकता क्रम लनिायरण गरी गाउँकार्यिाललकास्तरीर् बिेट तथा कार्यक्रम
तिुम
य ा सलमलतमा रार् लसफाररश सपहत िठाउने ।
ि. सम्बक्न्ित गाउँिाललकाका लालग बिेट िक्तव्र्मा िाररनु िने कृपि सम्बन्िी नीलत समािेश गरी कृपिमा
हुने समपष्ट लगानी र उिलब्िीको प्रक्षेिण सपहतको नीलत तर्ार गरी सम्बक्न्ित सभामा िेश गररने बिेट
बक्तव्र्को मस्र्ौदा समेत तर्ार गरी र्ोिना तिुम
य ा सलमलतमा प्रस्तुत गने ।
झ. र्ोिना तिुम
य ा सलमलतले कृपि सलमलतबाट प्राप्त गरे को एपककृत कार्यक्रम, बिेट र नीलत सम्बक्न्ित
गाउँिाललकामा िठाउन अगाडी लनम्न कार्य गने।
-

सम्बक्न्ित क्षेत्रमा सं चालन हुने र्ोिना र कार्यक्रममा दोहोरोिन आउन नठदने गरी आिसी तादाम्र्ता
र िररिूरकता कार्म गने व्र्िस्था लमलाउने ।

-

बिेट तथा कार्यक्रमको लबिर्क्षेत्रगत सम्बक्न्ित सलमलतमा िुन छलफल गराउनुिने भए गराई
अक्न्तम प्रस्ताि तर्ार गरी सम्बक्न्ित कार्यिाललकामा िेश गनय आदे श ठदने ।

-

आिलिक र्ोिना तर्ार भएको रहेछ भने उक्त आिलिक र्ोिनाको दू रदृपष्ट, लक्ष, उद्देश्र्, नीलत र
कार्यक्रमका प्राथलमकता अनुकूल भए नभएको हेरी उक्त आबलिक र्ोिना सं ग तालमेल हुने गरी
प्रस्तुत गने ।

-

सं घीर् सरकारमा नेिाल सरकारले बिेट प्रस्तुत गने समर् िेष्ट १५ गते तोपकएको हुनाले बिेट
बक्तव्र्को सं घीर् नीलत समेत स्थानीर् तहमा असर िने भए सो पििर् समेत स्थानीर् तहको नीलत र
कार्यक्रम समाबेश गने ।

-

त्र्स्तै प्रदे श सरकारले िेष्ट मसान्त लभत्र बिेट र कार्यक्रम प्रस्तुत गने हुँदा स्थानीर् तहलाई असर
िने भए सो पििर् समेत स्थानीर् तहको नीलत र कार्यक्रम समाबेश गने ।

-

आगामी आलथयक बियको नीलत तथा कार्यक्रमको अक्न्तम प्रस्ताि तर्ार गने ।

-

र्ठद िहुबपियर् र्ोिना रहेछ भने त्र्सको लगानीको प्रक्षेिण र उिलक्ब्ि लक्ष समेत लनिायरण गरी
प्रस्तुत गने ।

-

बिेट सीमा लभत्र रही बिेट तथा कार्यक्रमको प्राथलमकीकरण गने र घाटा बिेट प्रस्तुत गनय बन्दे ि
रहेको हुँदा कुनै हालतमा िलन घाटा बिेट र कार्यक्रमा लसफाररश नगने ।

-

सम्बक्न्ित गाउँसभा िा नगरसभामा प्राप्त बिेट तथा कार्यक्रममा छलफल गरी अिाढ २५ गते लभत्र
कार्यिललकासं ग केपह थि बुझ्नुिने भएमा सम्बक्न्ित कार्यिाललकामा लनदे शन सपहत प्रस्ताि
सम्बक्न्ित कार्यिाललकामा पफताय िठाउने व्र्िस्था गने ।

-

सम्बक्न्ित कार्यिाललकाले र्सरी प्राप्त पफताय हुन आएको बिेट तथा कार्यक्रममा केपह हेरफेर गनय
उक्चत दे क्खएमा िा नदे क्खएमा िुष्टयाँई सपहत िुना सम्बक्न्ित सभामा रार्सपहत िेश गने ।

-

सम्बक्न्ित सभाले अिाढ मसान्तलभत्र बिेट र कार्यक्रम िाररत गरर ससनुिने ।

-

बिेट र कार्यक्रम साियिलनपककरण सभाबाट स्िीकृत भएिलछ लबलभन्न सं चार माध्र्मबाट
सियसािारणको िानकारीका लालग बिेट, कार्यक्रम र ललइएका नीलत सम्बक्न्ित कार्य िाललकाले
प्रकाक्शत गनुय िनेछ र आ-आफ्नो िेिसाइटमा समेत राख्ने व्र्िस्था गने ।

ख . र्ोिना कार्ायन्िर्न:
गाउँसभाबाट िास भएका कृपि र्ोिानहरुको प्रभािकारी सं चालनका लालग आिश्र्कता अनुसार स्थानीर्मा
तर्ार गरर सोको आिारमा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनेछ ।
!=सबै सरोकारिालाले कार्यक्रम र बिेटको कार्ायन्िर्न र क्िम्मेिारी ताललका तर्ार गने:
-

कार्यक्रम स्िीकृत भएिलछ सरोकारिाला सबै पििर्गत लनकार्ले आ-आफ्नो महाशाखा, शाखागत र
िडागत रुिमा र्ोिना, कार्यक्रमलाई कृर्ाकलािमा लबभक्त गरी लनक्ित कार्य ताललकामा राख्नेर र्सरर
कार्यताललका तर्ार गदाय क्िम्मेिारी ताललका समेत तर्ार गने र

-

र्सरी तर्ार गदाय कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको तररका मध्र्े ललइने लनम्न पिकल्ि िस्तै उिभोक्ता
सलमलत, ठे क्का िट्टा, गैरसरकारी सं स्था, सहकारी िा सेिा करार, अमानत मध्र्े उिर्ुक्त पिकल्िको
समेत साियिलनक खररद ऐनको िररलि लभत्र रही छनौट गरी प्रस्तुत समेत गने ।

@= पििर्गत सलमलतमा कार्ायन्िर्न ताललका िेश गने:
-

र्सरर महाशाखा, शाखागत िा िडागत कार्यक्रम र बिेट तर्ार भए िलछ कृपि पििर्गत सलमलतमा
सम्बद्ध सबै सरोकारिाला गैरसरकारी सं स्था, सहकारी सं स्था र लनक्िक्षेत्रबाट समेत कार्ायन्िर्न
ताललका प्रस्तुत गराउने

-

र्समा आिसी समन्िर् र िररिूरकता कार्म गनय अन्र् सम्बक्न्ित लबिर्गत क्षेत्रका सरोकारिाला
सबैलाई िलन आमन्त्रण गनुि
य ने दे क्खएमा सो समेत गने

-

उक्त कार्ायन्िर्न ताललकामा के, कलत, कहाँ, कसरी, कस्ले , कसबाट, कस्कालालग, लाग्ने लागत,
उिलक्ब्ि िररमाण र क्िम्मेिार व्र्क्क्त र लनकार् स्िष्ट दे खाउनु िने गरी ताललका प्रस्तुत गनय लगाउँने
र

-

कृपि सलमलतले िाररत गरे िलछ सम्बद्ध अन्र् लबिर् क्षेत्रगत सलमलतले अन्तर क्षेत्रगत िररिूरकता हेरी
िाररत गने र सम्बक्न्ित िाललकाको बिेट तथा कार्यक्रम सलमलतमा िठाउने ।बिेट तथा कार्यक्रम
सलमलतले मागयदशयन अनुसार भए नभएको हेरी सम्बक्न्ित कार्यिाललकामा िेश गने ।

ग . र्ोिना कार्ायन्िर्नका लालग बिेट प्रिाह प्रकृर्ा
-

सम्बक्न्ित प्रमुख िा अध्र्क्षले प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतलाई कार्यक्रम र बिेटको अक्ततर्ारी
श्रािण ७ गते लभत्र ठदनु िने व्र्िस्था गने।

-

प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतले आफूलाई प्राप्त भएको लमलतले १५ ठदन लभत्र तर्ार भएको कार्ायन्िर्न
कार्य ताललका र बिेट र कार्यक्रमको अक्ततर्ारी कार्ायन्िर्न मागय दशयन सपहत सम्बक्न्ित
महाशाखा, शाखा तथा िडासलमलतमा िठाउने व्र्िस्था गने ।

-

कार्ायन्िर्न मागयदशयनमा भौलतक तथा पित्तीर् प्रगलत प्रलतिेदनको ढाँचा समेत राक्ख प्रलतिेदन िठाउने
िा कार्ायन्िर्नको तररका, समर्मा कार्यसम्िादनमा उत्कृष्टता हालसल गरे मा िुरुस्कार र नगरे मा
दण्डको व्र्िस्थालाई कार्यसम्िादनको अलभन्न अंगको रुिमा राख्ने ब्र्िस्था लमलाउने ।

-

सम्बक्न्ित गाउँिाललकाबाट अक्ततर्ारी र मागयदशयन प्राप्त भएिलछ कृपि सं ग सम्बक्न्ित कार्ायन्िर्न
गने क्िम्मेिार लनकार्मा कार्ायन्िर्न ताललका सपहत कार्यक्रम र बिेट खचय गने क्िम्मेिार लनकार्
तोकी िठाउने र र्ठद स्थानीर् तहको प्राथलमकता प्राप्त र्ोिना िा कार्यक्रम भए सो समेत खुलाउने
।

-

कृपि सलमलतले िा शाखा प्रमुखले आफ्ना लबिर् क्षेत्र अन्तगयतका प्राथलमकता प्राप्त र्ोिनाको सूची
समेत सम्बन्िीत क्िम्मेिार लनकार् र व्र्क्क्तलाई उिलब्ि गराउनुिने व्र्िस्था गने ।

-

सम्बक्न्ित कार्यिाललकाका प्रमुख, अध्र्क्षले प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतसं ग र प्रमुखप्रशासकीर्
अलिकृतले सम्बक्न्ित महाशाखा िा शाखा प्रमुख िा िडासलमलतसं ग कार्यसम्िादन सूचक सपहतको
कार्यसम्िादन करार गने ।

-

र्ठद कृपि क्षेत्रको लबिर्मा कार्यसम्िादन करार भएको भए तत/तत क्िम्मेिार ब्र्क्क्त सं ग सक्चि िा
सम्बक्न्ित महाशाखा िा शाखा प्रमुखले कार्यसम्िादन करार समेत गनुय िने र

-

सम्बक्न्ित कार्यिाललकामा स्ितन्त्र कार्यसम्िादन मूल्र्ाङ्कन सलमलत समेत गठन गरी सम्बक्न्ित
महाशाखा िा शाखाको कार्यसम्िादन मूल्र्ाङ्कन ६:६ मपहनामा गने ब्र्िस्था लमलाउने ।

