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बेलका नगरपाललकाको कृलि तथा पशपुकं्षी लिकास कार्यक्रम संचालन 

तथा व्यिस्थापन कार्यलिधी, २०७५ 
  

नगरकार्यपालिकाबाट प्रमालित  लमती: २०७५/११/०८  
 

प्रस्तािना: 

कृलि तथा पशुपंक्षी के्षत्रको समग्र लिकासका लालग  खाद्यान्न उत्पादन तथा पशुपालन, कृलि उत्पादन 

व्यिस्थापन, पशु स्िास्थ, सहकारी, कृलि सडक, ससंचाइ, कृलि प्रसार कार्यको व्यिस्थापन, संचालन र लनर्न्त्त्रण 

गनेजस्ता लजम्मेिारी  स्थानीर् तहमा रहेको बेलका  नगरपाललकामा  संलिधान र स्थानीर् सरकार संचालन 

ऐन द्वारा व्यिस्था भएको,संलिधान र कानून  प्रदत  अलधकार र लजम्मेिारीलाई  स्थानीर् िलस्त रटोलस्तरमा 

रहकेा कृिक, कृिक समूह एिं संस्था लगार्तका सरोकारिालाहरुसंगको समन्त्िर्, सहभालगता र संलग्नतामा 

कृलि कार्यक्रम संचालन व्यिस्थापनका लालग स्थानीर् नीलत, ऐन, कानून र्ोजना तथा कार्यक्रम तजुयमा र 

कार्ायन्त्िर्नका साथै मापदण्ड र गुणस्तर लनधायरणको प्राप्त लजम्मेिारी र त्र्सको अनुगमन, लनर्मन र 

लनर्न्त्त्रणको प्रणालीगत लिकासका साथै संस्थागत गनय, कृलि लिकास गलतलिलधलाई लैङलगक, िातािरणमैत्री 

एिं जलिार् ू पररितयन अनुकूलन, समानुपालतक र समािेशी िनाइ र्ोजना प्रणालीमा मूलप्रिालहकरण गनय, 

नगरपाललका के्षत्रलभत्र रहकेा कृिक, लिशेि गरेर सीमान्त्तकृत र लिपन्न कृिकका आिस्र्कता र प्राथलमकतालाई 

सहभालगतात्मक र्ोजना तजुयमा प्रकृर्ा अिलम्बन गरी एकककृत र समन्त्िर्ात्मक रुपमा सम्बोधन, संचालन र 

व्यिस्थापन गनय, नगरपाललकामा कृलि कार्यक्रमलाई संस्थागत रुपमा लिकास गनय, कृिक िा कृिक समूहको 

उपलब्ध सेिा र सुलिधामा सहज पहुँच बढाउन सम्बद्ध कृिकलाइ ज्ञान, सूचना तथा प्रलिलधको प्रचार र 

प्रसारका माध्र्मबाट सम्बद्ध सरोकारिाला सबैको साथ ै कृिकको क्षमता लिकास गनय एि ं समग्र उत्पादन र 

उत्पादकत्ि बृलद्ध गनय,नागररकलाई गुणस्तररर् सेिा प्रदान गनय, कृिक र उपभोक्तालाई  कृलि सामग्रीको उलचत 

मुल्र् प्रालप्तका लालग सहलजकरण, लनर्मन र लनर्न्त्त्रण गनय,कृलि के्षत्रमा सरकारी, लनजी, सहकारी र लित्तीर् 

संस्थाहरुबाट लगानी पररचालन गरी व्यिसालर्करण र बजारीकरणका माध्र्मबाट रोजगारी र आर्मा बृलद्ध 

गनय, खाध्र् सुरक्षा र संप्रभुताको अलधकार कार्म गनय गराउने कार्यमा र्ोगदान एिं सहर्ोग पुरर्ाउने कार्यलाई 

ब्र्िलस्थत गनय समेत आिस्र्क देलखएकोले स्थानीर् सरकार संचालन ऐनको पररच्छेद १५को दफा १०२ को 

उपदफा २ को अलधनमा रही बेलका नगरपाललकाको कृलि ऐनको दफा ३० अनुसार र्ो कार्यलिलध िनाई बेलका 

नगरपाललकाले जारी गरेको छ ।  



 

1 
 

पररच्छेद १ 

१. सलंक्षप्त नाम र प्रारम्भ: 

क.र्स कार्यलिलधको नाम"बेलका  नगरपाललकाको कृलि तथा पशुपंक्षी लिकास कार्यक्रम संचालन तथा 

व्यिस्थापन कार्यलिधी, २०७५” रहकेो छ  

ख. प्रस्तुत कार्यलिलध बेलका  नगरकार्यपाललकाले पाररत गरेको लमलत देलख नै लागु हनेछ । 

२. पररभािा:  

लबिर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यलिलधमा, 

क) “प्रमूख” भन्नाले बेलका नगरपाललका को नगरप्रमूख सम्झनु पछय। 

ख) “उपप्रमुख” भन्नाले बेलका नगरपाललकाको उप-प्रमुख सम्झनु पछय । 

ग) “ ऐन” भन्नाले बेलका नगरपाललकाको कृलि तथा पशुपंक्षी ऐन २०७५ लाई बुझाउुँछ । 

घ) “प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत”भन्नाले बलेका  नगरपाललकाको प्रशासकीर् प्रमुखको रुपमा काम गनय 

लजम्मेिारी तोककएको प्रशासकीर् अलधकृतलाई सम्झनु पछय । 

ङ)  “ कानून” भन्नाले संघीर् कानून, प्रदेश कानून र स्थानीर् कानून सम्झनु पछय । 

च) “नगर कार्यपाललका” भन्नाले बेलका  नगर कार्यपाललका सम्झनु पछय । 

छ) “कार्य लिलध” भन्नाले “बलेका  नगरपाललका कृलि तथा पशुपंक्षी  लिकास कार्यक्रम संचालन तथा 

व्यिस्थापन  कार्यलिधी, २०७५” लाइ सम्झनु पदयछ । 

ज) æs[lif÷s[lif If]qÆeGgfn] hLjgwfGg(sustain) / ljsf;÷a[l4 (growth) sf nflu 

cfjZos vfgf(food), /]zf(fiber), h}ljsphf{ (biofuel), hl8j'l6 (medicinal 

plants),व्यिसालर्क (commercial) / cGo a:t' (other products) pTkfbg ug{ k|of]u 

u/Lg] jL?jf(plants),kz'klG5 (animals) -df5f ;d]t_ / 9';L÷Rofphft (fungi)sf] 

v]tL(cultivation) jfkfng(husbandry) / k|hgg(breeding) ;DalGw sfo{ jf If]q eGg] 

a'emfp+b5 . o;df pTkfbg ug{sf nflu cfjZos s[lif ;fdu|L, l;+rfO{, oGq, pks/0f, 

k|fljlws ;]jf6]jf / pTkflbt a:t'x?sf] e08f/0f / lalqm lat/0fsf] Joj:yfkg ;d]t kb{5g\ .  
झ) “कृिक” भन्नाले कृलि िा कृलि के्षत्रमा संग्लग्न कृिक, उद्धमी र ब्र्बसार्ी भने्न बुझाउुँ दछ । 

ञ) “नगरपाललका” भन्नाले बेलका  नगरपाललका सम्झनु पछय  

ट) “नगरसभा” भन्नाले बेलका  नगरपाललकाको नगरसभा सम्झनु पछय । 

ठ) “पदालधकारी” भन्नाले बेलका  नगर कार्यपाललकाको प्रमुख, उपप्रमुख, िडा अध्र्क्ष तथा 

कार्यपाललकाका सदस्र् तथा िडा सदस्र् समेतलाई सम्झनु पछय । 

ड) “प्रदेश” भन्नाले संघीर् इकाइमा लिभाजन गररएको नेपालको संघीर् इकाइको १ नं. प्रदेश सम्झनु पदयछ । 
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ढ) “लबिर्गत शाखा” भन्नाले बेलका  नगरपाललकामा कृलि तथा पशुपंक्षी  के्षत्रको लिकासकालालग स्थापना 

भएका शाखा, इकाई तथा लसकाइ केन्त्रलाई जनाउुँ दछ । र्सले अन्त्र् लििर्गत के्षत्रको लिकासका लालग 

बेलका  नगरपाललकामा स्थापना भएका शाखा िा इकाई समेत जनाउुँ दछ। 

ण) “मन्त्त्रालर्” भन्नाले कृलि तथा पशुपंक्षी लििर् हनेे नेपाल सरकारको संघीर् मंत्रालर् सम्झनु पछय । र्स 

शब्दले कृलि तथा पशुपंक्षी लबिर् हेने प्रादेलशक मंत्रालर्लाई समेत जनाउुँ दछ । 

त) “र्ोजना” भन्नाले आर्ोजना, पररर्ोजना तथा कार्यक्रम समेतलाई जनाउुँ दछ । 

थ) “िडा” भन्नाले बेलका  नगरपाललकाको िडालाई सम्झनु पछय । 

द) “िडाअध्र्क्ष” भन्नाले बेलका  नगरपाललकाका िडाका अध्र्क्ष सम्झनु पछय । 

ध) “िडा सलमलत” भन्नाले संलिधानको धारा २२२ को उपधारा (४)  धारा २२३को उपधारा(४) बमोलजमको 

बेलका नगरपाललकाको िडा सलमलत सम्झनु पछय । 

न) “सदस्र्” भन्नाले, 

(१)नगरपाललकाको सम्बन्त्धमा बेलका नगरसभा िा नगरकार्यपाललकाको सदस्र् सम्झनुपछय र सो शव्दल े

नगरसभा िा नगरकार्यपाललकाको प्रमुख, उपप्रमुख, िडा अध्र्क्ष िा िडा सलमलतको सदस्र्लाई समेत 

जनाउुँछ । 
(२) कृलि तथा पशुपंक्षी सलमलतको सम्बन्त्धमा  बेलका  नगरपाललकामा कृलि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रम 

संचालन र व्यिस्थापन गनय नगरपाललकामा गठन भएको कृलि तथा पशुपंक्षी लिकास सलमलत तथा उप 

सलमलतका  संर्ोजक, उप संर्ोजक तथा सदस्र् समेतलाई  जनाउुँछ । 

ऩ) “सलमलत” भन्नाले र्स कार्यलिलधमा व्यिस्था भए अनुसार बेलका  नगरपाललकामा गठन भएको कृलि तथा 

पशुपंक्षी लिकास सलमलत तथा उपसलमलतलाई जनाउुँ दछ । 

प) “संलिधान” भन्नाले नेपालको संलिधानलाइ सम्झनु पदयछ । 

फ) “संघ” भन्नाले संघीर् संरचनाको सबै भन्त्दा मालथल्लो इकाइको रुपमा रहने संघीर् तह सम्झनु पदयछ। 

ब) “स्थानीर् तह” भन्नाले बेलका  नगरपाललकालाई सम्झनु पदयछ । 

पररच्छेद २ 

३.कृलि तथा पशपुंक्षी कार्यक्रम संचालन र व्यिस्थापनका लालग ससं्थागत सरंचना: 

क) बेलका नगरपाललकाले आफ्नो के्षत्रको आिस्र्कता र प्राथलमकता अनुसार आफ्नो के्षत्र लभत्र कृलि तथा 

पशुपंक्षी के्षत्रको समग्र लिकासका लालग आफ्नो कार्यलिभाजन लनर्मािली बमोलजमको कार्य संचालन गनय 

गराउनमा सहर्ोग पुर्ायउन कृलि लबकास शाखा र  पशुपंक्षी सेिा शाखा स्थापना गरी संचालन हनेछ। 

त्र्स्तै िडा िा लसकाइ केन्त्रस्तरमा समेत कृलि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रम संचालन ब्र्िस्थापन गनय आिस्र्क 

प्रालिलधक सेिा पुर्ायउन सहजीकरणका लालग कृलि तथा पशुपंक्षी शाखाको इकाई स्थापना गररने छ । 

ऊक्त शाखाको काम, कतयव्य र लजम्मेिारी नगरपाललकाले पाररत गरेको कार्य लबभाजन लनर्मािलीमा 

व्यिस्था भए बमोलजम हनेछ ।  
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ख) उक्त शाखा तथा िडा िा ईकाइ केन्त्रमा कलत स्थार्ी र करारका कमयचारी रहने छन भने्न लबिर्मा 

नगरपाललकाले पाररत गरेको संगठन संरचना अनुसार हने छ । 

ग) नगरपाललका के्षत्रमा संलिधान र ऐन द्वारा लनधायरण गरेका कृलि  तथा पशुपंक्षी सम्बन्त्धी कार्य लजम्मेिारी 

सम्पादनमा सहर्ोग पुरर्ाउन र कृलि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा कार्ायन्त्िर्न गनय 

गराउन नगरपाललकाले पाररत गरेको कार्य लिभाजन लनर्मािलीको अलधनमा रही नगरपाललकाको कुनै 

सदस्र्को संर्ोजकत्िमा लनम्नानुसारका सदस्र्रहकेा देहार् बमोलजमको कृलि तथा पशुपंक्षी लिकास 

सलमलत गठन गने। 

कृलि तथा पशुपकं्षी लिकास सलमलतको गठन 

 नगरपाललका स्तरीर्: 

१. नगरपाललकाका प्रमुख        -संर्ोजक 

२. नगर कार्यपाललकाले तोकेको नगरपाललका को  मलहला  सदस्र्   -सदस्र् 

३. नगरपाललकाले तोकेको नगरपाललकाका दललत िा अल्पसंख्र्क मलहलाबाट - सदस्र् 

४. नगरपाललकाका प्रमुख प्रशासककर् अलधकृत     -सदस्र् - सलचब  

५. नगरपाललका लभत्रका कृलि उद्धर्ोलग, व्यिसार्ी र एग्रोभेट मध्र्ेबाट नगरपाललकाद्वारा मनोलनत 

एक जना प्रलतलनलध       - सदस्र् 

६. नगरपाललका अन्त्तगयत रहकेो लित्तीर् एि ंकृलि सहकारी संस्थाबाट नगरपाललकाद्वारा मनोलनत एक 

जना प्रलतलनलध       -सदस्र् 

७. नगरपाललकाको आर्थयक लबकास सलमलतका संर्ोजक     -सदस्र् 

८. नगरपाललकाको कृलि शाखाका प्रमुख     -सदस्र् 

९. नगरपाललकाका पशु सेिा  शाखाका प्रमुख    -सदस्र् 

१०. नगरपाललका लभत्रको कृिक समूह महासंघको प्रलतलनलध    - सदस्र् 

११. नगरपाललका लभत्र रहकेा मलहला कृिक समूह मध्र्े बाट मनोलनत  -  सदस्र्  

 

नोट: लबिर् लिशिेज्ञ िा कृलि सम्बलन्त्ध ज्ञान र सीप भएका व्यलक्तलाइ आिस्र्कतानसुार  आमलन्त्त्रत सदस्र्को 

रुपमा आमन्त्त्रण गनय सककनछे । 
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नगरपाललकाको िडा तहमा कृलि र पशुपंछी सेिा लिकासमा सहर्ोग तथा समन्त्िर्का लालग देहार् 

बमोलजमको कृलि तथा पशपुकं्षी लिकास सलमलतको गठन गररनेछ: 

१. िडा अध्र्क्ष िा लनजले तोकेको कुनै अन्त्र् सदस्र्   - संर्ोजक 

२. िडाको दललत मलहला सदस्र्     -  सदस्र् 

३. िडाका सलचि      - सदस्र् 

४. िडास्तरमा कृलि सम्बद्ध गैर सरकारी संस्थाका प्रलतलनधी -  सदस्र् 

५. िडामा कार्यरत उत्कृष्ट कृिक समूह मध्र्े  भेलाबाट छनौट भएका मलहला कृिक प्रलतलनलध   

       - सदस्र्  

६. िडा लस्थत कृलि सहकारी प्रलतलनलध   - सदस्र् 

७. िडा लस्थत कृलि िा पशु सेिा कमयचारी मध्र्े जेष्ट ब्र्लक्त -  सदस्र् -सलचि 

नोट: िडालभत्रका उत्कृष्ट कृिक, लिशेिज्ञ िा कृलि सम्बलन्त्ध ज्ञान र सीप भएका व्यलक्तलाइ आिस्र्कतानुसार 

आमन्त्त्रण गनय सककनछे । 

 

क) उपरोक्त सलमलतहरु पाररत भएको लमलतले एक मलहना लभत्र सबै पद पुर्तय भइ कार्य सुचारु गनुय पने छ  । 

ख) सलमलतहरुले अफ्नो आन्त्तररक कार्यलिलध आफै बनाइ कार्य सुचारु गने छन र आिस्र्कतानुसार बैठक 

बसे्न छ तर कलम्तमा पलन िियको तीन पटक सलमलतको बैठक अलनिार्यरुपमा बसु्न पने छ । 

ग) उपरोक्त सलमलतहरुमा रालजनामा पेश गरी िा अन्त्र् कुनै ककलसमले ररक्त हन आएमा जसरर शुरुमा लनर्ुलक्त 

भएको हो सोही प्रकृर्ा पुर्ायई पद पूर्तय गने व्यिस्था गररनेछ  

 

पररच्छेद ३ 

कृलि तथा पशुपकं्षी लिकास सलमलतको काम, कतयव्य, अलधकार, लजम्मिेारी र उत्तरदालर्त्ि: 

१.ससं्थागत सदुकृढकरण कार्य:  

क) समहू र ससं्था गठन र पररचालन: 

प्रत्र्ेक िडाकार्ायलर् अन्त्तरगतका बलस्त/टोलमा आिस्र्कतानुसारका व्यिसालर्क कृिक समूह तथा 

टोल लबकास संस्था गठन गनय प्रोत्सालहत गने। र्सरर समुह गठन गदाय मलहला, पुरुि िा लमलित जुन 

उपर्ुक्त हन्त्छ सोही अनुसार समूहको गलतलशलता र व्यिहाररकता हरेी गठन गने। सकेसम्म उत्पादन 

लबशेिका आधारमा समूह गठन गनय उत्पे्रररत गने। एउटा समूहमा एउटा पररिारको एउटा सदस्र् मात्र 

राख्ने र एउटा समूहको व्यलक्त अको समूहको सदस्र्ता नललने गरर व्यिस्था गने । 

कार्यपाललकाको बैठकबाट पाररत भएको कृलि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रम, कृलि तथा पशुपंक्षी सलमतीको 

लनणयर् भए पस्चात मात्र नगरपाललका अन्त्तगयतका कृिक सेिाग्राहीलाई सेिा तथा बस्तु लबतरण 

गररनेछ  । साथै उक्त सलमतीले लनणयर् गरेको लबिर् लाई सम्बलन्त्धत िडा कार्ायलर्को सहमलत र 

लसफाररसमा सबै लनकार्ले कार्य सम्पादन गनुय पनेछ । 
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 लिगतमा गठन भएका  कृिक समुहको साथै संस्थाहरुको लगत तथा अलभलेख िडागत र कार्य 

प्रकृलतगत रुपमा अध्र्ािलधक(सुलचकृत) गरी राख्ने। 

 समूह- समूह लमलेर अन्त्तरसमूह र सहकारी संस्थामा आिद्ध हन समूहहरुलाई उत्पे्रररत गने । 

 समूह िा संस्थालाई िडाको लसफाररसमा नगरपाललकाको  कार्ायलर्मा दताय समेत गरी राख्न े र 

अनुदान िा कृलि सामलग्रको माग संकलन र लितरणमा र्ी  समूह िा संस्था पररचाललत गने । 

 समूह िा संस्थाको लिधान लगार्त बठैक बसे्न, माइन्त्र्ूट राख्ने, बचत पररचालन गने भए त्र्सको 

लिलध र प्रकृर्ामा समेत सलमलतले आिस्र्क प्रालिलधक सहर्ोग  पुर्ायउने। 

 कृिक समूह  र संस्थालाई समूहको लबशेितानुसारको ताललम, अिलोकन भ्रमण, प्रोत्साहन 

पुरुस्कार जस्ता कार्यक्रम संचालन गरी लतनको क्षमता लिकासका साथै कार्यमा उत्पे्रररत समेत 

गराइ राख्र्ने । 

 सरकारी िा गैरसरकारी तहबाट ती समूहलाई उपलब्ध गराइने िोत साधन, औजार, उपकरण, 

मल लबउ लबजन, बाख्रा, कुखुरा आकद बारे समेत पूिय जानकारी कदई समर्मै माग संकलन गने । 

 समूह एिं संस्था माफय त उन्नत  लिउ लिजन उत्पादन स्थानीर्स्तरमा नै गने कार्यक्रम संचालन गरी 

ती समूहहरुले उत्पादन गरेका लबउ लबजन लबक्री गनय चाहमेा स्थानीर् खरीद नीलत तर् गने र 

उलचत मुल्र्मा  खररद कार्यको व्यिस्था  समेत गरी कृिकलाई प्रोत्सालहत गने । 

२. स्थानीर् कृलि िोत व्यलक्तको रुपमा अनभुिी कृिक अगिुाको छनौट र सलंग्नता: 

क)  स्थानीर् स्तरमा कृलि तथा पशुपंक्षी व्यिसार् कार्यमा व्यिहाररक ज्ञान आजयन गरेका अनुभिी अगुिा 

कृिकहरुको ज्ञान, अनुभि र सीपलाई कृिक बाट कृिकमा व्यिहाररक रुपमा आदान प्रदान गनय त्र्स्ता 

उत्कृष्ट अनुभिी कृिकलाई सलमलतबाट छनौट गरी लबिर्गत ताललम समेत प्रदान गने 

ख) र्सरी ताललम प्राप्त  उत्कृष्ट अनुभिी कृिकलाई  कृलि प्रसार कार्यक्रममा संलग्न गराउने नीलत ललने । 

ग)  उत्कृष्ट अनुभिी कृिकलाई  CTEVT बाट थप सीप आजयनको अिसर समेत कदइ मान्त्र्ता कदने व्यिस्था 

गने । 

घ) नगरपाललका के्षत्रमा लबलभन्न कृिक समूहमा लतनको आिद्धता जनाउने संस्थागत व्यिस्था गने । 

ङ) ककसान देलख ककसानमा ज्ञानप्रसार गनय स्थानीर् भािा तथा पररलचत व्यलक्तबाट सीप, ज्ञान प्राप्त गनय 

सहज, कम खर्चयलो र समर्मा उपलब्धहनका साथै दीगो समेत हने देलखएकोले ककसान देलख ककसान 

कार्यक्रमलाई संचालन, व्यिस्थापन र प्रोत्सालहत गने नीलत ललने । 

३. स्थानीर् एग्रोभटेको छनौट र सलंग्नता: 

क) नगरपाललका के्षत्रमा लनजी के्षत्रको संलग्नता एिं पहुँच बढाउन स्थानीर् नागररकलाई एग्रोभेट को 

स्थापना गनयका लालग प्रोत्साहन गनय र लतनलाई आिस्र्क ताललम र कृलि प्रलिधी  समेत प्रदान गने । 

ख) नगरपाललका मा एग्रोभेट दताय गराई लिउ, लिजन, औिलध, सा-साना कृलि उपकरण सहज उपलब्ध 

गराउने व्यिस्था गने । 
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४. स्थानीर् कृलि  सहकारी संस्थाको पररचालन: 

 नगरपाललका के्षत्रमा रहेका कृलि सहकारी कृिक समूहहरुको छुट्टै अलभलेख तर्ार गरर मालसक रुपमा 

अलनबार्य प्रलतबेदन नगरपाललकामा पेश गनुय पनेछ । साथै उत्पादनमूलक, बजारमुलक, सेिामूलक र 

लनकासी मूलक, बचत तथा कजाय  सहकारीमा बर्गयकरण गरी लतनलाई स्थानीर् तहमा इजाजत कदन 

लसफाररस गररने छ र तदनुसारका सेिा सहजरुपमा  कृिकहरुलाई कदने गरी सहजीकरण गने । 

 साथै उलेलखत सेिा प्रदार्कहरुले सम्पादन गरेको कामको अनुगमन समेत गनुय पनेछ । 

 बार्ियक साधारण सभा, लेखा परीक्षण प्रकदबेदन र कार्य र्ोजना सलहत आर्थयक ििय सककएको लतन 

मलहना लभत्र अलनबार्य पेश गनुय पनेछ । अन्त्र्था लनर्मानुसार कारबाही हनेछ । 

 नगरपाललका अन्त्तगयत सेिा प्रदार्कको रुपमा कार्यरत कृलि सहकारी, समूह, उधलमको कार्य प्रकृलत 

अनुसार उच्च स्तरको काम गरेको प्रकदबेदन तथा मूल्र्ांकनका आधारमा कृलि कार्यक्रमको कार्ायन्त्िर्नमा 

लनरन्त्तरता कदन सककनेछ । 

 पररपक्व कृिक समूहलाई स्थानीर् तह बाटै कृिक समूह पररचालन कार्यलिलध लनमायण गरर प्रारलम्भक 

कृिक समूह लाई कृिक समुहमा दताय गने अथिा कृलि सहकारीमा रुपान्त्तरण गने कार्य सहकारी ऐन  

 बमोलजम गने । 

 नगरपाललका लभत्र कृलि तथा पशुपंक्षी लिकास सम्बलन्त्धत कृर्ाकलाप संचालन गदाय नगरपाललका 

कार्ायलर्मा सुलचकृत भएको कृलि सहकारी र कृिक समूह तथा कृलि उधलमहरुलाई लबशेि प्राथलमकता 

कदईनेछ । 

 

५. कृलि तथा पशुपकं्षीको थोक तथा खरुा व्यापार प्रबद्धयन: 

क)  बेलका नगरपाललकाले कृलि तथा पशुपंक्षीको थोक र खुरा व्यापार प्रिद्धयन गने नीलत ललइने छ 

र र्समा प्रदेश तथा संघीर् सरकारको प्रालिलधक तथा आर्थयक सहर्ोग समेत जुटाउने व्यिस्था 

गने। 

ख)   कृिकले उलचत मूल्र् पाउने र उपभोक्तालाई पलन लिचौललर्ाको जथाभािी मूल्र्बाट 

जोगाउने मूल्र् नीलत तजुयमा गरी लागु गने । 

ग)  नगरपाललका के्षत्रमा खाद्यान्न ,पशुजन्त्र् उत्पादन तथा पशु हाट बजार, लचस्र्ान केन्त्र, रालिर्, 

अन्त्तररालिर् लनकासीको ब्र्िस्था समेत गनय  रालिर् /अन्त्तरालस्िर् बजार संग आबद्ध गराउने 

व्यिस्था गने । 

घ)  सरकारी के्षत्रबाट मात्र र्ी कार्य संभि नहने हदंा सरकारी लनजी र लित्तीर् के्षत्रको समन्त्िर् र 

साझेदारीमा र्स्ता कार्य अगालड बढाउन नेपाल सरकार र प्रादेलशक सरकारले समेत 

सहलजकरणका लागी नगरपाललका माफय त समन्त्िर् स्थालपत गनय आिश्र्क व्यिस्था गने । 

६. कृलि लिद्यालर्, कृलि इलन्त्जलनर्ररंग लबभाग र  कृलि अनसुन्त्धान केन्त्रहरुको प्रालिलधक सहर्ोग जटुाउन:े 

क) स्थानीर् िा लनकटतम नगरपाललकामा CTEVT बाट सम्बन्त्धन प्राप्त कृलि लबद्यालर्हरु संग 

दीघयकालीन सम्बन्त्ध स्थापनाको व्यिस्था गने । 
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ख)  लबद्यालर्का लिद्याथीहरुलाई कृिक समूह संग आबद्ध गराई प्रलिलध स्थानान्त्तरणमा प्रालिलधक 

सहर्ोग पुर्ायउनका लालग संस्थागत रुपमा ती लबद्यालर्संग साझेदारी सम्झौता गनय मसौदा 

तर्ार गरी सम्बलन्त्धत कार्यपाललकामा पेश गरी ती लबद्यालर्को औपचाररक सम्बन्त्ध स्थालपत 

गराउने कार्यमा सहर्ोग पुरर्ाउने।  

ग)  र्स कार्यमा आिस्र्क देलखए स्थानीर् लशक्षा शाखालाई समेत आिद्ध गराई कार्य अगालड 

बढाउनेव्यिस्था गने । 

घ)  त्र्स्तै रालिर् एिं प्रादेलशक अनुसन्त्धान केन्त्रहरु संग पलन सहकार्यको लागी सहकार्यको ढाुँचा 

तर्ार गरी स्िीकृत उन्नत प्रलिलध र लिउ लिजनहरु कृिकको थलोमा प्रदशयन गराउनका लालग 

सहलजकरणको व्यिस्था गने।  

ङ)  इलन्त्जलनर्ररंग अध्र्र्न संस्थान अन्त्तगयत कृलि इलन्त्जलनर्ररंग लबभागलाइ समेत सहर्ोग 

समन्त्िर्का लालग आबद्ध गराउने l 

७. कृलि तथा पशुपकं्षी प्रसारका अन्त्र् कार्यक्रमहरु सचंालन गन:े 

कदगो कृलितथा पशुपंक्षी लिकासका लालग गनुय पने कार्य र अपनाउनु पने प्रकक्रर्ाहरु तथा नर्ाुँ िा आधुलनक 

प्रलबलधको प्रचार प्रसार गनयका लालग अिलम्बन गनुय पने कृलि तथा पशुपंक्षीप्रसारका तररकाहरु मागयदशयन 

अनुरुप गने व्यिस्था गने । 

८. स्थानीर् र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्त्िर्न, अनगुमन र मलू्र्ाकंन प्रकृर्ा मा सहभालगता जनाउन:े 

क) स्थानीर् र्ोजना तजुयमा चरणको समर्ताललकाका अलधनमा रही सहभलगतामूलक समािेशी 

र्ोजना तजुयमा गनय नगरपाललकालाई समग्र कृलि तथा पशुपंक्षी के्षत्रको बजेट पूिायनुमान, 

मागयदशयन र आगामी आर्थयक बियमा ललइने नीलत समेत  लनलित समर्मा स्थानीर् कृलि तथा 

पशुपकं्षी लिकास सलमलतले  पेश गरी र्ोजना प्रकृर्ालाई सघाउ पुर्ायउने। 

ख)  कृलि तथा पशुपंक्षी लिकास र्ोजना संग सम्बद्ध नीलतगत लनणयर् ललन नगरपाललकालाई लनम्न 

ककलसमको प्रालिलधक सहर्ोग पुरर्ाउने: 

१. कृलि तथा पशुपंक्षी लबिर्गत के्षत्रको मध्र्काललन आिलधक र्ोजना तजुयमा गरी स्थानीर् आिलधक 

र्ोजनाको अलभन्न अंगको रुपमा मुलप्रिालहकरण गने र लगानी सुरलक्षत गराउने कार्य; 

२. कृलि तथा पशुपंक्षी लबिर्गत के्षत्रको मध्र्काललन संरचना तर्ार गरर कलम्तमा पलन प्राथलमकता 

प्राप्त र्ोजना र कार्यक्रमका लालग लगानी सुरलक्षत गराउने कार्य; 

३. आिलधक र्ोजनाको लक्ष, उद्देश्र् र नीलत तथा रणनीलत बमोलजम बार्ियक र्ोजना तजुयमा गने 

गराउने कार्य; 

४. कृलि तथा पशुपकं्षी के्षत्रमा संलग्न सबै सरोकारिालाको (कार्यक्रम सहर्ोग इकाई ) समन्त्िर् बैठकको 

आर्ोजन गरी सरकारी, लनजी, सहकारी तथा गैरसरकारी, लिलतर् संस्था एिं लिकास 

साझेदारहरुको संलग्नतामा आगामी आ.ब.मा गररने लगानीका लालग  बजेट पुिायनुमानको प्रके्षपण 

तर्ार गरी बेलका नगर कार्यपाललकामा समर्मै प्रस्तुत गने कार्य; 

५.  अन्त्र् लबिर्गत के्षत्र संग समन्त्िर् गरी स्थानीर् तहको र्ोजना प्रकृर्ामा मूलप्रिालहकरण गने कार्य; 
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ग) कृलि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रम मुख्र्तर्ा कृिकको खेत बारीमा संचालन हने हनाले र्ोजना तजुयमा 

गदायनै कृिकलाई के कस्तो प्रालिलधक, आर्थयक िा िस्तुगत सहर्ोग चालहने हो त्र्स्को स्पष्ट 

पलहचान गरी तदनुसार कार्य गनय गराउन नगरपाललकालाई आिस्र्क  सहर्ोग र्ोजनाबद्ध 

ढंगबाट पुरर्ाउने व्यिस्था गने । 

िडामा संचालन हने कृलि तथा पशुपंक्षीकार्यक्रमलाई  स्थानीर् लनलज उधमी कृिक समूह, 

सहकारी, अगुिा िा अन्त्र् सरोकारिालाहरुसंग अन्त्तरकृर्ा गरी देहार् बमोलजमको बर्गयकरणका 

आधारमा  िडा सलमलतमा प्रस्तुत गने: 

१. स्थानीर् कृिक समुह, संस्था, सहकारी संस्था, उपभोक्ता समूह, गैरसरकारी संस्था 

िा कृिकको आफ्नै िोतबाट संचाललत हने कार्यक्रम; 

२. सम्बलन्त्धत नगरपाललकाको लागत सहभालगतामा संचालन हने कार्यक्रम; 

३. नगरपाललकाको आफ्नै िोतले संचालन हने कार्यक्रम; 

४. प्रदेश िा संघीर् सरकारको अनुदानबाट संचालन हने कार्यक्रम; 

५. प्रदेश तथा संघीर् सरकारबाट स्थानीर् तहको समन्त्िर्मा संचालन हने कार्यक्रम; 

६. लिकास साझेदारसंगको सहकार्यमा संचालन हने कार्यक्रम; 

७. लनजी के्षत्रसंगको साझेदारीमा संचालन हने कार्यक्रम;र 

८. अन्त्र् कुनै ककलसमबाट संचालन हने कार्यक्रम । 

 

९. कृलि  तथा पशपुंक्षी क्षते्र लिकास लिस्तार र प्रिद्धयनात्मक कार्य: 

क) अनभुिी अगिुा ककसान प्रिद्धयन :  

 उधमी ककसान तथा अनुभिी अगुिा ककसानका लालग क्षमता लिकासका कार्यक्रम संचालन गने र 

लतनको सीप, ज्ञान र अनुभिलाई  पहुँच नपुगेका कृिक सम्म पुरर्ाउनर 

 र्सरी स्थानीर् सीप, ज्ञान र अनुभिलाई कृिक समक्ष पुरर्ाउन सम्बलन्त्धत सलमलतले नम्स, 

मापदण्ड तथा ज्र्ाला दररेटको सुझाउ सलहत  सम्बलन्त्धत नगरपाललकामा पेश गने र पाररत गराई 

लागु गनय गराउन सहर्ोग पुरर्ाउने । 

ख) उत्तम अभ्र्ासको सचंार, लसकाई प्रबद्धयन: 

 कृलि तथा पशुपंक्षी कार्यको उत्तम अभ्र्ासको आदान प्रदान, प्रचार प्रसारको (मेला, प्रदशयनी, 

अिलोकन भ्रमण आकदको) आर्ोजना गने; 

 एक िडामा कलम्तमा ४ नमुना उत्पादन स्थलको प्रिद्धयन गने; 

 व्यिसालर्क कृलि र प्रलिलध बारे  र र्स्को तुलनात्मक लाभको व्यापक प्रचार प्रसार गने; र 

 कृलि सूचना केन्त्र, इ-कृलिप्रलिलध, लसकाई तथा ज्ञान केन्त्रको लिकास बारे नगरपाललकालाई रार् 

सल्लाह कदने र आिस्र्क प्रालिलधक सहर्ोग उपलब्ध गराउने । 

ग)  प्रागंाररक मल व्यिस्थापन: 
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माटो सुधार, प्रांगाररक पदाथय व्यिस्थापन,प्रांगाररक एिं भमी कम्पोष्ट मल प्रिद्धयन, दीगो कृलि लिकास 

गलतलिलध संचालन गने । 

घ)  तरकारी ,दलहन तथा मसाला खलेत प्रिद्धयन र लिकास: 

 व्यिसालर्क तथा बेमौसमी तरकारी खेलत प्रिद्धयन गनय हररत गृह, प्लालष्टक घरको प्रर्ोगमा 

व्यापकता कदने र स्थानीर् पररलस्थलत अनुसारका तरकारी खेलत प्रोत्साहन गने, तरकारी खेलतमा 

निीनतम प्रलिलधको जानकारी गराउने, स्थानीर् तहमा सीप, प्रलिलध, ज्ञान, अनुभिलाई 

हस्तान्त्तरण गने; र 

 स्थानीर् संभाव्यतानुसार दलहन बालल,मसाला बालल,बगरे तरकारी,कुररलो, च्र्ाउ, 

सजीिन(मुन्त्गा),कन्त्दमुल, बदाम र बेमौसमी  खेलतको प्रिद्धयन र लिकास गने र बजारीकरण गने । 

ङ)  फलफूल खलेतको प्रिद्धयन र लिकास: 

फलफूलको नसयरी स्थापना, स्थानीर् संभाव्यताका आधारमा च्र्ुरी,आुँप, ललची, केरा, कटहर, भुुँइ 

कटहर,सुन्त्तला, कागलत, जुनार, नास्पालत,  अंगूर, ककिी, एभोकाडो आकद जस्ता फलफूल खेलतलाई 

व्यािसालर्क रुपमा उत्पादन बढाउने र बजारीकरणमा सहर्ोग पुरर्ाउने । 

च) गरैकाष्ठ तथा जलडबटुी खलेत प्रिद्धयन: 

स्थानीर् संभाव्यताका आधारमा गैर काष्ठ उत्पादन (बाुँस), जलडबुटी (लससु्न, अमला,हरो-

बरो,लपप्ला,जैतुन,लेमंग्रास,लततेपालत,रटमुर,ररट्ठा आकद) खेलतलाई व्यािसालर्क रुपमा प्रिद्धयन गनुयका 

साथै स्थानीर्स्तरमा त्र्सको प्रशोधन कार्य समेत गनय गराउन सहर्ोग पुरर्ाउने । 

छ)  नगदे तथा लिशिे िालीको व्यिसालर्क खलेत : 

 सघन धान खेलत प्रलिलध(SRI), उन्नत गहुँ,कफलुंगे,लतल,मकै, कोदो, फापर,आकदको प्रिद्धयन र 

लिकास गने; 

 नगदे बाली प्रिद्धयन(लचर्ा, ककफ, अदिुा, बेसार, लसुन, प्र्ाज,केशर, अलैची, उखु,केमोमाइल, 

मेन्त्था, सजीिन आकद)तथा व्यिसालर्करण सम्बलन्त्ध कार्य गने; र 

 उन्नत जातका लिउ, लबजन उत्पादन तथा प्रिद्धयन, नसयरी स्थापना र सुदकृढकरण 

(खाधान्न,तेलहन,दलहन,तरकारी,भुइघास, डालेघास,फलफूल आकद) गने गराउने । 

 आधुलनक मौरीपालनमा जोड कदने 

ज) कृलि र्ालन्त्त्रकारण को व्यिस्थापन तथा पररचालन : 

कृलि सामाग्री( िैक्टर,िेलर,थ्रेसर,ह्यारो, ररपर, पम्प,लेभ्लर,प्लान्त्टर, प्लालष्टक पाइप ,बलडजो क्र्ास्त्रेटर 

लचसलंग भ्र्ाट,लमल्क क्र्ान ,कृलत्रम गभायधान सामाग्री आकद) को प्रदशयन र सामुलहक रुपमा प्रर्ोगको 

लालग प्रोत्सालहत गने । र्न्त्त्र उपकरण संचालन ,ममयत तथा सम्भार ताललमको साथै नगरस्तरमा ममयत 

केन्त्र स्थापना गने lकृलि र्ालन्त्त्रकरण संचालन  तथा व्यिस्थापन कार्यलिलध अनुरुप प्रर्ोगमा ल्र्ाउने l  

झ) पशुपालन तथा व्यिसार्ीकरण:  
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 उन्नत जातका तथा व्यिसालर्करणका लहसाबले बकढ  तुलनात्मक लाभ कदन सके्न बाख्रा, बगंुर, 

कुखुरा, हाुँस, बट्टाई, , गाई, भैंसी, माछा, अलस्िच, भेडा आकद पालनमा कृिकलाई प्रोत्सालहत गने; 

 रैथाने जातका पशुपंक्षी हरुलाई संरक्षण एबम सम्बधयन गरर ब्र्िासालर्कककरण गने ; 

 सहललर्त कृलि ऋणकासाथै बीमाको व्यिस्था गने ; 

 दधू तथा दगु्ध पदाथय उत्पादन तथा प्रशोधनको लालग उपर्कु्त िातािरण बनाउने; 

 गोठ तथा गोठेमल सुधार, पशुमूत्र संकलन तथा प्रर्ोग,जैलिक लििाकद प्रिद्धयन सम्बलन्त्ध कार्य गने; 

 पशु पोिण, खकय , चरनके्षत्र लिकास व्यिस्थापन, डालेघाुँस, भुइघाुँस, अमररसो आकद उत्पादन तथा 

प्रशोधन गने; र 

 पशु स्िास्थ सेिा व्यिस्थापन,आधुलनक प्रलिलधर्ुक्त पशु आहारा व्यिस्थापन,नश्ल 

सुधार,पशुलशलिर,आइ.लप.एम.पाठशाला संचालन गने गराउने । 

 कृलत्रम गभायधान बाट पशु उत्पादन गने ककसानलाई प्रोत्साहन गनय सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउने र 

उन्नत घासको लबउ/घास  उत्पादन गने उत्कृस्ट ककसानलाइ प्रोत्साहन गने l  

ञ) साना ससचंाई:  

साना ससंचाई प्रलिलध हस्तान्त्तरण तथा प्रिद्धयन (बिायको पानी संकलन तथा प्रर्ोग, सोलार-पम्प, 

ट्यूबिेल , कुलो ,पैलन ,पोखरी, लस्प्रङ्कलर,थोपा लसचाइ, प्लालस्टक पोखरी आकद) सम्बलन्त्ध कार्य गने । 

ट)  खाद्य सरंक्षण तथा भण्डारण: 

 बेलका नगरपाललकाको खाद्यान्न उत्पादन तथा आिस्र्कताको  साथै खाद्यान्न अल्पता पररिारको 

तथर्ांक संकलन गने र  उपलब्धता तथा आपुर्तयको लस्थलत अध्र्ािलधक गने; र 

 स्थानीर् तहमा खाद्ध भण्डारणको सीप हस्तान्त्तरण ,अलभमुलखकरण ,स्थानीर् उत्पादन खररदको 

समथयन मूल्र् लनधायरण लगार्त खररद कार्यको व्यिस्थापन गने, न्त्र्ून खाद्यान्न समर्म ै आपुर्तयको 

व्यिस्था गने गराउने र बेलका नगरपाललकामा खाद्य अल्पताको तथर्ांक अध्र्ािलधक गरी राख्ने । 

१०. कृलि तथा पशुपकं्षी सम्बलन्त्ध नीलत, कानून र र्ोजना सम्बलन्त्ध कार्य: 

स्थानीर् नगरपाललकाको सान्त्दर्भयकता हरेी संघीर् तथा प्रादेलशक नीलत र कानून संग नबालझने गरी स्थानीर् 

नीलत र कानून र्ोजना, गुरु र्ोजना तजुयमा ,मापदण्ड लनधायरण र लनर्मन का लालग सम्बलन्त्धत 

नगरपाललकालाई प्रालिलधक सहर्ोग पुरर्ाउने । 

११.  क्षमता लिकास सम्बलन्त्ध कार्य : 

 नगरपाललकाको कृलि तथा पशुपंक्षी ऐनको पररच्छेद ३ को दफा ५को उपदफा १ बमोजीम िगीकृत 

ककसानहरुको चाहना र प्राथलमकता अनुसारका कार्यक्रम तजुयमा गरी संचालनको व्यिस्था लमलाउने; 

 स्थानीर् कृलि तथा पशुपंक्षीरोजगारीलाई मर्ायकदत बनाउन ज्र्ालाको उलचत व्यिस्था गने; 

 कृलि भुलमको समुलचत प्रर्ोगको नीलत तर् गरी सीमान्त्तकृत ककसान, भुलमहीन आकदलाई त्र्स्को 

उपर्ोग गनय चक्लाबन्त्दी खेलत संचालन कार्यलिलध अनुरुप  कार्य गराउने व्यिस्था गने; 
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 सीमान्त्तकृत ककसान, भुलमहीन आकदमा भएको सीपको अलभबृलद्ध गने, नर्ाुँ प्रलिलध र त्र्सको 

प्रर्ोगको समुलचत व्यिस्था गनेl 

 सरकारबाट प्राप्त अनुदान संग र्स्ता लिपन्न बगयको पहुँच बढाउने ;र  

 कृलि मजदरुहरुको लहतको लालग बनेका संगठनहरुको समेत पररचालनमा सहर्ोग गने l 

१२.  लिलभन्न मापदण्ड र गणुस्तर कार्म राख्न लनर्मनको ब्र्िस्था: 

अगायलनक उत्पादन प्रमाणीकरण,पशुपंक्षी तथा पशुपंक्षी जन्त्र् उत्पादन जाुँच, औिलध िा लििाकदको 

प्रर्ोग, नापतौल, हाटबजार अनुगमन(लबसादी पररक्षण) एबम  मूल्र् लनर्मन, ज्र्ाला मजदरुी आकदको 

मापदण्ड र गुणस्तर कार्म राख्न लनर्मनको ब्र्िस्था गने । 

१३.आन्त्तररक कार्यलिलध तथा लिलनर्ामािलीको व्यिस्था:  

क) कृलि तथापशुपंक्षीसलमलतको लनम्न ब्र्िस्था समेरटएको आन्त्तररक कार्यलिलध पाररत गरी कार्य 

सुब्र्िलस्थत गने  

 प्रमूख तथा सदस्र् सलचि तथा िडा कृलि समन्त्िर् सलमलत को कार्य लजम्मेिारीको व्यिस्था गने; 

 बैठक संचालन र व्यिस्थापनको व्यिस्था लमलाउने; 

 नगरपाललका के्षत्रमा कृलि कार्यक्रम संचालन र व्यिस्थापनका ललग आिस्र्क नीलतगत र 

कानूनगत लनणयर् ललने;र 

 स्थानीर् कृलि तथा पशुपंक्षी अगुिा कृिक पररचालनको ब्र्िस्था लमलाउने । 

१४. प्रालिलधक जनशलक्तको प्रक्षेपण 

 कृलि सम्बद्ध सबै कार्ायलर्को संगठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण गरी गराई कृलि के्षत्रलाई चालहने 

न्त्र्ुनतम जनशलक्त र त्र्सको ककलसम(स्थान लिशेि अनुसार) तह आकद लनधायरण गने र  

नगरपाललकामा रार् सलहत पेश गने; 

 दरबलन्त्द स्िीकृत गराउन नगरपाललकामा लसफाररश गने  र स्िीकृत भए पलछ नगर कार्यपाललका संग 

समन्त्िर् गरी मागको आकृलत फारम प्रादेलशक लोकसेिा आर्ोगमा पठाउने; 

 लसफाररश भइ आएका कमयचारीलाई कार्य लजम्मेिारी तोकी आिस्र्कतानुसार शाखा,इकाई िा 

लसकाइ केन्त्रमा काममा लगाउने; 

 कार्य लजम्मेिारी लििरण अनुसार कमयचारीहरुसंग कार्य सम्पादन करार गने र प्रोत्साही पुरस्कार एिं 

दण्ड सजार्को व्यिस्था र कार्य लजम्मेिारी लनिायह गरे अनुसार गने गराउने व्यिस्था लमलाउने;र 

 गैर सरकारी िा लनजी के्षत्रका जनशलक्त दोहोरो नपने गरी उलचत पररचालनको नीलत अिलम्बन गने 

। 

१५. सलंिधान, ऐन र काननू द्वारा तोककएको कार्य लजम्मिेारीको सम्पादन, सरं्ोजन, लनक्षपेण तथा समन्त्िर्: 
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 ऐनद्वारा  कार्यलिलधको दफा ४ मा  उल्लेख भएअनुसार स्थानीर् कृिक समुह, सहकारी संस्था, बजार 

ब्र्िस्थापन, कृलितथा पशुपालन, कृलि उत्पादन व्यिस्थापन र पशु स्िास्थर् सम्बन्त्धी तथा कृलि 

प्रसार सम्बलन्त्ध मूख्र् लशियक रबेलका नगरपाललकाको कृलि तथा पशुपंक्षी ऐन-२०७५(संशोलधत) र 

लनर्मािली िा कानूनको अधीनमा रही लिलिध कृर्ाकलाप संचालन र व्यिस्थापनको कार्य गने; 

 प्रदेश तथा संघीर् सरकारबाट समर् समर्मा स्थानीर् तहले गनय सके्न  गरी प्रत्र्ार्ोलजत िा लनके्षलपत 

भएर आउने  कार्य लजम्मेिारीलाई आफ्नो के्षत्रमा संचालनको ब्र्बस्था गने; 

  उक्त  सब ै  प्राप्त कार्य लजम्मेिारीलाई स्थानीर् तहमा कार्यरत सबै सरोकारिालाको सहकार्य िा 

समन्त्िर्मा कार्य सम्पादन गररने ब्र्िस्था लमलाउने; 

 िडास्तरबाट गररने  कृलि तथा पशुपंक्षी कार्यको लजम्मेिारीको सूची तर्ार गरी पाररत गनय गराउन 

सम्बलन्त्धत नगर कार्यपाललकामा लसफाररस सलहत पेश गने; 

 कृलि तथा पशुपंक्षी लिकास सलमलतले िडा तहमा संचालन गररने कृर्ाकलाप र लजम्मेिारीलाई 

स्थानीर् तहमा  कार्य संचालन गररने  लनर्मािली तर्ार गदाय नगर कार्यपाललकाबाट स्पष्ट 

पररभालित गररने कार्यमा सहर्ोग गने; र 

 िडामा सुम्पेको कार्य लजम्मेिारी लनिायह गनय गराउन लतनको क्षमता लिकासका साथै प्रालिलधक 

सहर्ोग जुटाई  सहलजकरण गने कार्यक्रम र्ोजनाबद्ध ढंगबाट प्रस्तुत गने  

१६. नगरपाललका क्षते्रमा कार्यक्रम सचंालन र ब्र्िस्थापन कार्य: 

 कृलि प्रणालीको संभाव्यता अनुसार प्रमुख उत्पादन हने कृलि प्रणालीको पलहचान गरी 

नगरपाललकाका िलस्त अथिा पकेटमा सोही बालल िा खेलतलाई प्रोत्साहन गनय उन्नत ज्ञान, सीप, 

नर्ाुँ प्रलिलध, उन्नत लबउ लबजन,   मल (जैलिक र रसार्लनक), ससंचाइ सुलिधा, संस्थागत कजाय, कृलि 

औजारको प्रर्ोग र पशुपंक्षीको प्रणालीगत सम्भाव्यता समेत प्रिधयन गनय गराउन सरकारी, 

गैरसरकारी र लनजी के्षत्रबाट समेत प्रालिलधक सहर्ोग पररचालन गने; 

 कृलि तथा पशुपंक्षी सम्बन्त्धी तथर्ांक र सूचना प्रणालीको स्थापना, अद्धर्ािलधक तथा लिकास तथा 

संरक्षण गने र नगरपाललकाको िस्तुगत लिबरणमा समाबशे गने; 

 कृलि तथा पशुपंक्षी लिकास कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणाली अिलम्बन गरी संचालन  गनय गराउन र 

सरोकारिाला सबैसंग समन्त्िर् गरी कार्यक्रम संचालन र व्यिस्थापन गनयका साथै   नगरपाललकामा 

कृलि तथा पशुपंक्षी लिकास समन्त्िर् सलमलत र्स कार्यलबलधको पररच्छेद २ को दफा ३ बमोलजम गठन 

गरर त्र्स सलमलतको काम, कतयव्य र जम्मेिारी स्पष्ट पाने व्यिस्था गने; 

 सहभालगतात्मक र्ोजना तजुयमा प्रकृर्ाको संस्थागत सुदकृढकरण, कृलि लिकास कार्यक्रमको अन्त्र् 

लबिर् के्षत्रअन्त्तगयत संचालन हने र्ोजना कार्यक्रम संग अन्त्तरसम्बन्त्ध स्थापनाबाट पररपूरकता कार्म 

गरी  एकककृत र्ोजना प्रकृर्ा अिलम्बन गनय सरोकारिाला बीच पारस्पररक साझेदारीको लिकास 

गररने रणनीलत अिलम्बन गने; 
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 कृलि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रमलाई आिस्र्कता र प्राथलमकता अनुसार िडा र िलस्त तहमा लनके्षलपत 

िा प्रत्र्ार्ोलजत  गनुयकासाथै नगरपाललका संघीर् िा प्रदेश स्तरका कार्यक्रमहरुसंग पलन समन्त्िर् गरी 

संचालन गने; 

 कृलि तथा पशुपंक्षी के्षत्रमा देलखएको  र्ुिा जनशलक्तको कमीलाई  सम्बोधन गनय  लबलभन्न 

उत्पे्ररणात्मक कार्यक्रम संचालन गरी कृलि पेशामा आकर्ियत गररने कार्यक्रम संचालन गने; 

 नगरपाललका खेलतकोलालग उर्र्ुक्त जग्गालाई बाझो राख्ने कार्यलाई दरुुत्सालहत गनय उपर्ुक्त जग्गाकर 

प्रणाली लागु गरी जग्गाको प्रर्ोगलाई बढािा कदने; 

 जग्गा लिलहन  तथा अलतकम खेलत र्ोग्र् जग्गा भएका ककसान लाई लामो अिलधकोलालग जग्गाको 

पट्टा(lease) उपलब्ध गराउन नगरपाललकाले आफ्नो पररिेश अनुसार चक्लाबन्त्दी खेलत संचालन 

कार्यलिलध बमोलजम कानून बनाउनका साथै बाझो जलमन िा प्रर्ोग नभई खाली रहकेो जग्गाको 

प्रर्ोगलाई बढािा कदन प्रोत्सालहत गने; 

 कृलि अनुसन्त्धान, लशक्षा र प्रसारलाई कृिक, उद्दमी र व्यिसार्ीहरुको समस्र्ा र मागको आधारमा 

कार्ायन्त्िर्न हने प्रणालीको लिकास गने; 

 संघीर् र प्रादेलशक अनुसन्त्धान फामय िा केन्त्र तथा अन्त्र् लबस्िसनीर् िोतबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र 

प्रलिलधलाई कृिक सम्म पुरर्ाउन स्थानीर् िोत व्यलक्त, अगुिा कृिक, एग्रोभेट, कृलि शैलक्षक र गैर 

सरकारी संस्था लगार्तका जनशलक्तलाई समेत पररचालनको व्यिस्था गने; 

 रैथाने बाली तथा पशुपंक्षीको, जात, नस्ल र बौलद्धक सम्पलतको पलहचान, अलभलेखांकन, अध्र्र्न र 

अनुसन्त्धान गरी लतनको अनुसन्त्धान, संरक्षण, लिकास र प्रबधयन सम्बलन्त्ध कार्यक्रम संचालन गने; 

 स्थानीर् स्तरमा भएका कृलि अनुसन्त्धान, शैलक्षक संस्था र  प्रसार लनकार् बीच कार्यगत सम्बन्त्ध 

स्थालपत गरर कृलि लबकासका लबलभन्न कार्यक्रमहरु कार्ायन्त्िन गने; र 

 नगरपाललकाले सम्बद्ध पकेट अनुसारको कार्यक्रम संचालन गनय गराउन लिशेि पहल गने नीलत ललने र 

त्र्सकालालग स्थानीर् भािामा समेत सामाग्रीको लिकास र प्रिद्धयनको सकेसम्म व्यिस्था गने। 

१७. अन्त्तरसम्बन्त्ध र समन्त्िर् 

बेलका नगरपाललकामा कृलि तथा पशुपंक्षी कार्यलाई संचालन र व्यिस्थापन गदाय पारस्पररक  सहर्ोग, समन्त्िर् 

र सम्बन्त्धलाई एकककृतरुपमा संचालन गने गराउने र  र्सरी कार्य गदाय सम्बद्ध कार्ायलर्, संस्था िा व्यलक्त, 

नगरपाललका प्रलत जबािदेही र उत्तरदार्ी भई देहार् बमोलजमको कार्य गनय गराउने ब्र्िस्था गने: 

 कृिक पररिार, समूह , उधमी र संस्था  संग लतनको आिस्र्कता पलहचान, प्राथलमकता लनधायरण 

र िोत साधनमा साझेदारीका साथै सहभालगतामा कार्यक्रम संचालन गने गराउने; 

  कृिक पररिार लिशेि गरेर लिपन्न र लसमान्त्तकृत पररिारलाई केन्त्रमा रालख उक्त कार्य गनय गराउन 

िडास्तरका साथै िलस्त/टोल स्तरमा कार्यरत टोललबकास संस्था ,गैरसरकारी संस्थाको सहर्ोग र 

समन्त्िर्मा उक्त कार्य गने गराउने; 



 

14 
 

 नगरपाललकामा कृलि तथा पशुपंक्षी के्षत्र संग प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्ष सरोकार राख्ने शाखा, साथै लबिर्गत सलमलत 

र उपसलमलत संग अन्त्तरसम्बलन्त्धत लििर्मा औपचाररक तथा अनौपचाररक सम्बन्त्ध स्थापना गने गराउनेर 

एक अकायका कार्यक्रममा पररपूरकता कार्म गनय गराउन सदैि सकृर् भूलमका लनिायह गने; 

 नगरपाललका अन्त्तगयत कार्यरत कृलि तथा पशुपंक्षी सेिा प्रदार्कको सूलच तर्ार गरर लनर्लमत रुपमा 

अध्र्ािलधक गराई राख्ने, र्सरी सूची तर्ार गदाय ती संस्थाले नगरपाललकामा के कस्ता प्रकृलतका कृर्ाकलाप 

िा कार्यक्रम बलस्त/टोलमा पररिारमा केलन्त्रत गरेका छन त्र्सको लिबरण तर्ार गने र दोहोरो नपने गरी 

कार्यक्रम समन्त्िलर्त रुपमा संचालन गने व्यिस्था लमलाउने; 

 संस्थामा कार्यरत प्रालिलधक जनशलक्तको अलधकतम उपर्ोग गने उपार् पलहचान गने र सरोकारिालासंग 

छलफल गरी आपसी समन्त्िर्मा लबशेिताका आधारमा प्रालिलधक जनशलक्तको पररचालनको रणनीलत तर् 

गने; 

 िडा िा िलस्त/टोलमा स्थानीर् तह िा बाह्य िोत साधनबाट कृलि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रम संचालन गनुय 

पनेभए ती संस्था संग औपचाररक सम्झौता गरी  कार्यक्रम संचालन र व्यिस्थापन गने; 

 नगर कार्यपाललका तथा नगरसभाका प्रशासलनक तथा लनिायलचत पदालधकारी संग पलन औपचाररक र 

अनौपचाररक सम्बन्त्ध स्थालपत गनय गराउन समस्त कृलि के्षत्रको कार्यक्रम बारे अलभमुलखकरणका कार्यक्रम 

संचालन गने र समर्-समर्मा अध्र्ािलधक गने गराउने व्यिस्था लमलाउने; 

 अलभमुखीकरण कार्यक्रम संचालनका लालग कृलि के्षत्रका संभाव्यता र लतनको उलचत उपर्ोगको स्पष्ट मागय 

लचत्र प्रस्तुत गने र संभाव्य मानि, आर्थयक र भौलतक िोत साधनको आिस्र्कता िा पररचालन गने 

रणनीलत बारे जनप्रलतलनलधलाई लनरन्त्तर जानकारी गराइ राख्ने; 

 संचाललत अलभमुलखकरण कार्यक्रमामा खाद्य सुरक्षाको लस्थलत, बचत हने िा न्त्र्ून हने , सम्बलन्त्धत 

नगरपाललकाबाट बालहर लनकासी र्ोग्र् कृलि पदाथयको बारेमा पलन जानकारीमूलक सूचना समेरटएको 

ब्रोसर बनाई जानकारर गराइ राख्नुका साथै खाद्यान्न िा अन्त्र्बाली न्त्र्ून हने िलस्त समेत पलहचान गने र 

उत्पादनका संभाव्य के्षत्र पलहल्र्ाई समुलचत कार्यक्रम संचालनमा ल्र्ाउने; 

 अलभमुखीकरण कार्यक्रमबाट नगरपाललका स्तरमा कृलि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रम संचालनका लालग िोत 

पररचालन िा आन्त्तररक िा बाह्य लगानी आकर्ियत गराउने रणनीलत ललने; 

 सम्बलन्त्धत नगर कार्यपाललका तथा सरोकारिाला गैरसरकारी संस्था, लनजी के्षत्रका पदालधकारीलाई कृलि 

कार्यक्रम संचालनमा र स्थानीर् लगानी बढाउने कार्यमा संलग्न गराउन लनरन्त्तर सम्पकय , संचार र समन्त्िर् 

गने गराउने ब्र्िस्था गने; 

  नगरपाललकाका सम्बलन्त्धत अलधकृत िा शाखा प्रमखुले कृलि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रम संचालन गदाय देखा 

परेका समस्र्ा िा चुनौलतको समाधानमा आिस्र्क सहर्ोग उपलब्ध गराउने; 

 कृलि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रमलाई स्थानीर् र्ोजना चक्रमा आबद्ध गराउन र्ोजना तजुयमाका प्रत्र्ेक 

चरण(बजेट पुिायनुमान प्रके्षपण, मागयदशयन तर्ारी,िडास्तरमा गररने कार्य, स्थानीर् र्ोजना तजुयमा सलमलत, 

अनुदान आकद सम्बन्त्धी) मा नीलतगत तथा कार्यगत समन्त्िर् स्थालपत गरी तोककएको समर्मा कार्य गने 

गराउने ब्र्िस्था लमलाउने; 



 

15 
 

  संचाललत कार्यक्रमको  एकल िा संर्ुक्त अनुगमनको ब्र्िस्था लमलाउन नगरपाललका स्तरीर् अनुगमन 

सलमलतसंग समन्त्िर् गने र सूचकको तर्ारी गने र अनुगमन सलमलतबाट स्िीकृत गराई अनुगमन कार्य गने 

गराउने र प्राप्त अनुगमन प्रलतिेदनमा समीक्षा समेत गने व्यिस्था लमलाउने; 

 कार्यक्रम संचालन गदाय उप सलमलत िा कार्यदल गठन गनुय पने भए आन्त्तररक कार्यलिधीमा समािेश गरी  

स्िीकृलतका लालग सलमलतमा पेश गने; 

 लजल्ला लभत्रका स्थानीर् तहका  अन्त्र् गाउुँपाललका िा नगरपाललका िा गाउुँपाललका/नगरपाललका के्षत्रमा  

कार्यरत प्रदेश तथा संघीर् सरकारका कार्ायलर्का साथै गैरसरकारी संस्थाहरुसंगको समन्त्िर्कारी भूलमका 

लजल्ला सभाले खेल्ने हुँदा लजल्ला समन्त्िर् सलमलत संग  लनकटतम सम्पकयमा रलह कार्य गनय नगरपाललका 

माफय त समन्त्िर्को ब्र्िस्था लमलाउने;र 

  नगरपाललकाको कार्यक्रमको अनुगमन र बार्ियक समीक्षा गदाय लजल्ला समन्त्िर् सलमलतसंग कार्यपाललका 

माफय त समन्त्िर्को व्यिस्था गने । 

 

प्रदेश /सलंघर् सरकारसगंको समन्त्िर्:  

 प्रदेश तह/संलघर् सरकारको भूलम ब्र्िस्था, कृलि तथा सहकारी मंत्रालर् िा लिभाग संग लनकटतम सम्पकय  र 

समन्त्िर् गदाय नगर कार्यपाललका िा  लजल्ला समन्त्िर् सलमलत माफय त गने; 

 नगरपाललकामा संघीर् तथा प्रादेलशक सरकारबाट प्रलतपाकदत नीलत, नम्सय िा मापदण्ड लाग ुगनय प्रालिलधक 

सहर्ोगको आिस्र्कता देलखएमा  कृलि तथा पशुपंक्षी शाखा माफय त प्रादेलशक मंत्रालर् िा लबभाग संग 

समन्त्िर् गरी सहर्ोग माग गने;र 

 प्रदेश सरकारसंगको कार्यक्रम र बजेटमा सहकार्य तथा  साझेदारी कार्म गरी कार्य संचालन गनय आिस्र्क 

समझदारी कार्म गनुय पने भएमा त्र्स्तो समझदारी िा सम्झौताको मस्र्ौदाको ढाुँचा स्िीकृत गरी कृलि 

तथा पशुपंक्षी शाखालाई कार्ायन्त्िर्नको लजम्मेिारी कदने र त्र्स्तो कार्य संचालन गदाय देलखएका बाधा 

अडकाउ फुकाउन  लनर्लमत समीक्षा गने गराउने। 

पररच्छेद ४ 

१८.  र्ोजना र बजटे  तजुयमा प्रकृर्ा(planning cycle) 

 कृलि तथा पशुपंक्षी लबिर्गत के्षत्रको आिस्र्क तथर्ांक, सूचना संकलन, लबशे्लिण गनय बेलका 

नगरपाललका संग समन्त्िर् गरी कार्य गने र समष्ट कृलि के्षत्रको  िस्तुगत लबिरण तर्ार गरी राख्ने; 

 कृलि तथा पशुपंक्षी के्षत्रको मध्र्कालीन िा दीघयकालीन रणनीलतगत लिकास र्ोजना तजुयमा गरी 

बेलका नगर कार्यपाललकाबाट स्िीकृत गराई राख्न े  र उक्त र्ोजना ललएका नीलत रणनीलतलाई 

आिस्र्कतानुसार नगरपाललकाको आिलधक र्ोजनामा समािेश गरी लागु गने गराउने; 

 उक्त स्िीकृत लबिर्गत के्षत्र र आिलधक र्ोजनाले ललएका लक्ष र उद्देश्र् प्रालप्तकालालग बार्ियक 

र्ोजना तजुयमाको लसललसलामा बजेट पूिायनुमान र मागयदशयन मा समािेश गनय बेलका 

नगरपाललका संग समन्त्िर् गने; र 
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 नगरपाललकाबाट बजेट पूिायनुमान र मागयदशयन प्राप्त भए पलछ सलमलतको बठैक बाट िडास्तर र 

नगरपाललका स्तरीर् बजेट पूिायनुमानलाई बाुँडफाुँट गनय कृलि लििर्क सबै सरोकारिालाको िैठक 

आर्ोजना गने र शाखागत िा िडागत बाुँडफाुँट गने साथै र्ोजना तजुयमा मा सहभालगता जनाउन कार्यक्रम 

समेत स्िीकृत गने । 

१९. र्ोजना तजुयमा गदाय प्राथलमकता कदन ुपन ेलििर्हरु: 

लबिर् के्षत्रगत िा आिलधक र्ोजना तजुयमा गदाय कृलि के्षत्रको सम्बलन्त्धत स्थान लबशेि को संभाव्यता हरेी 

देहार्का आधारमा प्राथलमकीकरण र कृलि व्यिसार्ीकरणका माध्र्मबाट प्राथलमकताका लबिर्मा ध्र्ान 

पुरर्ाउने: 

 आर्थयक लिकास तथा गररबी लनिारणमा प्रत्र्क्ष र्ोगदानपुगे्न; 

 उत्पादनमूलक तथा लछटो प्रलतफल प्राप्त गनय सककने; 

 सामुलहक खेलत लबस्तार गनय सककने ; 

  स्थानीर् जनताको जीिनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने; 

  स्थानीर् बालसन्त्दाहरूका प्राथलमकतालाई संबोधन गरी जनसहभालगता जुट्ने; 

 मलहलाबालबाललका तथा लपछलडएका िगयके्षत्र र समुदार्लाई प्रत्र्क्ष लाभ पुगे्न; 

  लैलङ्गक समानता र सामालजक समािेशीकरण अलभिृलद्ध हने; 

 िातािरणीर् संरक्षण तथा सम्िद्धयन, जलिार्ू पररितयन अनुकूलनमा सघाउ पुर् र्ाउनुका साथै कदगो 

लिकासको लक्षप्रालप्तलाई प्राथलमकता कदई तजुयमा गनय सघाउ पुरर्ाउने;  

 बार्ियक र्ोजना तर्ार गदाय लबिर् के्षत्रगत, आिलधक र्ोजनाका लक्ष, उद्देश्र्, नीलत, रणनीलत र कार्यक्रम 

प्राथलमकता समेत लाई  ध्र्ानमा राखी बार्ियक र्ोजना, कार्यक्रम बजेट तजुयमा गदाय ध्र्ान कदने । 

र्ोजना तजुयमाका चरण र प्रकृर्ा  : 

क) नगरपाललकास्तरीर् बार्ियक र्ोजना तजुयमा गदाय बजेट लनधायरण सलमलतबाट  कृलितथा पशुपंक्षी  के्षत्रको 

बजेट पुिायनुमानको सीमा र मागयदशयन तर्ारीमा माग भएको आिस्र्क प्रालिलधक सहर्ोग पुरर्ाउने; 

 नगरपाललकाबाट आगामी बियको िोतको अनुमान, बजेट सीमा तथा मागयदशयन प्राप्त भए पलछ कृलि 

के्षत्र संग सम्बद्ध सबै सरोकारिालाहरु( लबिर्गत शाखा, गैरसरकारी संस्था, लनजी के्षत्र, सहकारी 

संस्था, लििर् लिज्ञ आकद)को बैठक  बोलाउने; 

 कृलि/ पशु के्षत्रगत(पशु स्िास्थ, मत्स्र्पालन, फलफूल खेलत, तरकारी आकद)को नगरपाललका स्तररर् र 

िडास्तरीर् पूिायनुमानको प्राप्त बर्गयकरणलाई लगानीका के्षत्र तोकी लििर् के्षत्रगत तथा िडास्तरीर् 

कृलि कार्यक्रमको बजेट पूिायनुमान र मागयदशयन तर्ार गने; 

 प्राप्त बजेट पूिायनुमान, मागयदशयन र अबलम्बन गररने नीलत रणनीलत र लबिर् तथा भौगौललक के्षत्रगत 

लगानीको बाुँडफाुँट गरी सम्बलन्त्धत शाखा, इकाई , िडा िा सीकाई केन्त्रमा मागयदशयन सलहत बजेट 

पूिायनुमान पठाइने र सम्बलन्त्धत लजम्मेिार व्यलक्त समेत तोकी र्ोजना तजुयमा प्रकृर्ाको थालनी समेत 

गने; 
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  नगरपाललका तथा लििर्गत लनकार्(कृलि तथा पशुपंक्षी के्षत्र)बाट िडामा प्राप्त बजेट पूिायनुमान र 

मागय दशयनका अधीनमा रही कार्यक्रम र बजेट तजुयमा गनय िडास्तरमा रहकेा सरकारी, गैरसरकारी, 

सहकारी संस्था तथा लनजी के्षत्रका सरोकारिाला सबैको बैठक आर्ोजना गरी प्राप्त बजेट पूिायनुमान र 

मागयदशयनको जानकारर गराइने र िडास्तरमा तथर्ाङ्क, सूचना तथा बस्तुगत लबबरणको आधारमा 

लस्थलत र संभाव्यताको लिशे्लिण गरी िडास्तररर् लगानीको प्राथलमकता लनधायरण गने; 

  लबिर्गत लनकार् र गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम बीचमा पलन पररपूरकता कार्म गरी एकककृत 

र्ोजना तजुयमा गने गराउने; 

 सबै सरोकारिालालाई कररब एक मलहनाको समर् कदई िलस्तस्तरमा तजुयमाको ताललका  समेत तर् 

गने; 

 र्सरी तर् गररएको समर्ताललका सबै िलस्त िा कृिक समूहलाई समेत जानकारी गराई िलस्त िा 

समूहस्तरमा र्ोजना तजुयमाको थालनी लनर्दयष्ट समर्मा गने र र्सै बीचमा र्कद प्रदेशतहबाट थप कृलि 

तथा पशुपंक्षी लबिर्क बजेट पूिायनुमान िा  संशोलधत अनुमान नगरपाललकाबाट प्राप्त भएमा सो समेत 

समािेश गरी र्ोजना तजुयमा प्रकृर्ामा समािेश गराउने; 

ख) र्ोजना तजुयमा सलमलतले कृलि तथा पशुपंक्षी सलमलत बाट प्राप्त गरेको एकककृत कार्यक्रम, बजेट र नीलत 

बेलका नगर पाललकामा पठाउन अगाडी लनम्न कार्य गने: 

 सम्बलन्त्धत के्षत्रमा संचालन हने र्ोजना र कार्यक्रममा दोहोरोपन आउन न कदने गरी आपसी 

तारतम्र् र पररपूरकता कार्म गने व्यिस्था लमलाउने; 

 बजेट तथा कार्यक्रमको लबिर् के्षत्रगत सम्बलन्त्धत सलमलतमा पुन: छलफल गराउनु पने भए गराई 

अलन्त्तम प्रस्ताि तर्ार गरी बेलका नगरपाललकामा पेश गनय आदेश कदने; 

 आिलधक र्ोजना तर्ार भएको रहछे भने उक्त आिलधक र्ोजनाको दरूदलृष्ट, लक्ष, उद्देश्र्, नीलत र 

कार्यक्रमका प्राथलमकता अनुकूल भए नभएको हरेी उक्त आबलधक र्ोजना संग तालमेल हने गरी 

प्रस्तुत गने; 

 संघीर् सरकारमा नेपाल सरकारले  बजेट प्रस्तुत गने समर् जेष्ट १५ गते तोककएको हनाले बजेट 

बक्तव्यको संघीर् नीलत समेत स्थानीर् तहमा असर पने भए सो लििर् समेत स्थानीर् तहको नीलत 

र कार्यक्रम समाबेश गने; 

 त्र्स्तै प्रदेश सरकारले जेष्ट मसान्त्त लभत्र बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत गने हुँदा स्थानीर् तहलाई असर 

पने भए सो लििर् समेत स्थानीर् तहको नीलत र कार्यक्रम समाबेश गने; 

 आगामी आर्थयक बियको नीलत तथा कार्यक्रमको अलन्त्तम प्रस्ताि तर्ार गने; 

 र्कद िहबर्ियर् र्ोजना रहछे भने त्र्सको लगानीको प्रके्षपण र उपललब्ध लक्ष्र् समेत लनधायरण गरी 

प्रस्तुत गने; 

 बजेट सीमा लभत्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथलमकीकरण गने र घाटा बजेट प्रस्तुत गनय बन्त्देज 

रहकेो हुँदा कुनै हालतमा पलन घाटा बजेट र कार्यक्रमा लसफाररश नगने; 

 बेलका नगरसभामा प्राप्त बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल  गरी अिाढ २५ गते लभत्र कार्यपललका 

संग केलह थप बुझ्नु पने भएमा कार्यपाललकामा लनदेशन सलहत प्रस्ताि कार्यपाललकामा कफताय 

पठाउने व्यिस्था गने; 

 नगरकार्यपाललकाले र्सरी प्राप्त कफताय हन आएको बजेट तथा कार्यक्रममा केलह हरेफेर गनय उलचत 

देलखएमा िा नदेलखएमा पुष्टट्याुँई सलहत पुन:नगर सभामा रार् सलहत पेश गने; 

 नगरसभाले अिाढ मसान्त्त लभत्र बजेट र कार्यक्रम पाररत गरर सकु्न पने; 
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 बजेट र कार्यक्रम साियजलनकककरण: सभाबाट स्िीकृत भए पलछ लबलभन्न संचार माध्र्मबाट 

सियसाधारणको जानकारीकालालग बजेट,  कार्यक्रम र ललइएका नीलत कार्यपाललकाले प्रकालशत गनुय 

पने छ र आ-आफ्नो िेिसाइटमा समेत राख्ने  व्यिस्था गने। 

२०) र्ोजना/कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्न: 

क) सबै सरोकारिालाले कार्यक्रम र बजेट को कार्ायन्त्िर्न र लजम्मेिारी ताललका  तर्ार गने: 

 कार्यक्रम स्िीकृत भए पलछ सरोकारिाला सबै लििर्गत लनकार्ले आ-आफ्नो शाखागत र िडागत 

रुपमा  र्ोजना, कार्यक्रमलाई कृर्ाकलापमा लबभाजन गरी लनलित कार्यताललकामा राख्ने र र्सरर 

कार्यताललका तर्ार गदाय लजम्मेिारी ताललका समेत तर्ार गने; र 

  र्सरी तर्ार गदाय कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्न को तररका मध्र्े ललइने लनम्न लिकल्प जस्तै उपभोक्ता 

सलमलत, ठेक्का पट्टा, गैरसरकारी संस्था, सहकारी िा सेिा करार, अमानत मध्र् े उपर्ुक्त  

लिकल्पको समेत साियजलनक खररद ऐनको पररलध लभत्र रही छनौट गरी  प्रस्तुत समेत गने । 

ख) लििर्गत सलमलतमा कार्ायन्त्िर्न ताललका पेश गने । 

 र्सरर शाखागत िा िडागत कार्यक्रम र बजेट तर्ार भए पलछ कृलि तथा पशुपंक्षी लििर्गत 

सलमलतमा  सम्बद्ध सबै सरोकारिाला गैर सरकारी संस्था, सहकारी संस्था र लनलजके्षत्रबाट समेत 

कार्ायन्त्िर्न ताललका प्रस्तुत गराउने; 

  र्समा आपसी समन्त्िर् र पररपूरकता कार्म गनय अन्त्र् सम्बलन्त्धत  लबिर्गत के्षत्रका 

सरोकारिाला सबैलाई पलन आमन्त्त्रण गनुय पने देलखएमा सो समेत गने; 

 उक्त कार्ायन्त्िर्न ताललकामा के, कलत, कहाुँ, कसरी, कस्ले, कसबाट, कस्का लालग, लागे्न लागत, 

उपललब्ध पररमाण र लजम्मेिार व्यलक्त र लनकार् स्पष्ट देखाउनु पने गरी ताललका प्रस्तुत गनय 

लगाउने; र 

 कृलि तथा पशुपंक्षी सलमलतले पाररत गरे पलछ सम्बद्ध अन्त्र् लबिर् के्षत्रगत सलमलतले अन्त्तर के्षत्रगत 

पररपूरकता हरेी पाररत गने र सम्बलन्त्धत पाललकाको बजेट तथा कार्यक्रम सलमलतमा पठाउने। 

बजेट तथा कार्यक्रम सलमलतले  मागयदशयन अनुसार भए नभएको हरेी नगरकार्यपाललकामा पेश गने 

। 

२१) र्ोजना कार्ायन्त्िर्नका लालग बजटे प्रिाह प्रकृर्ा 

 प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतलाई कार्यक्रम र बजेटको अलख्तर्ारी िािण ७ गते लभत्र कदनु पने 

व्यिस्था गने; 

 प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतले  आफूलाई प्राप्त भएको लमलतले  १५कदन लभत्र तर्ार भएको कार्ायन्त्िर्न 

कार्यताललका र बजेट र कार्यक्रमको अलख्तर्ारी कार्ायन्त्िर्न मागयदशयन सलहत सम्बलन्त्धत शाखा तथा 

िडा सलमलतमा पठाउने व्यिस्था गने; 
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 कार्ायन्त्िर्न मागय दशयनमा भौलतक तथा लित्तीर् प्रगलत प्रलतिेदनको ढाुँचा समेत रालख प्रलतिेदन पठाउने 

िा कार्ायन्त्िर्नको तररका, समर्मा कार्य सम्पादनमा उत्कृष्टता हालसल गरेमा पुरुस्कार र नगरेमा 

दण्डको व्यिस्थालाई कार्य सम्पादनको अलभन्न अंगकोरुपमा राख्ने ब्र्िस्था लमलाउने; 

 नगरपाललकाबाट अलख्तर्ारी र मागयदशयन प्राप्त भए पलछ  कृलि तथा पशुपंक्षी संग सम्बलन्त्धत 

कार्ायन्त्िर्न गने  लजम्मेिार लनकार्मा कार्ायन्त्िर्न ताललका सलहत कार्यक्रम र बजेट खचय गने लजम्मेिार 

लनकार् तोकी पठाउने र  र्कद नगरपाललकाको प्राथलमकता प्राप्त र्ोजना िा कार्यक्रम भए सो समेत 

खुलाउने; 

 कृलि तथा पशुपंक्षी सलमलतले िा शाखा प्रमुखले आफ्ना लबिर्के्षत्र अन्त्तगयतका प्राथलमकता प्राप्त 

र्ोजनाको सूची समेत सम्बन्त्धीत लजम्मेिार लनकार् र व्यलक्तलाई उपलब्ध गराउनु पने व्यिस्था गने; 

  नगरकार्यपाललकाका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत संग र प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतले सम्बलन्त्धत 

शाखा प्रमुख िा िडा सलमलत संग सूचक सलहतको कार्य सम्पादन करार गने; 

 र्कद कृलि तथा पशुपंक्षी के्षत्रको लबिर्मा कार्य सम्पादन करार भएको भए तत्-तत् लजम्मेिार 

ब्र्लक्तसंग सलचि िा सम्बलन्त्धत शाखा प्रमुखले कार्यसम्पादन करार समेत गनुय पने; र 

 नगरकार्यपाललकामा स्ितन्त्त्र  कार्यसम्पादन (३६० डी.ग्री.) मुल्र्ांकन सलमलत समेत गठन गरी 

सम्बलन्त्धत शाखाको कार्य सम्पादन मुल्र्ांकन ६-६ मलहनामा गने ब्र्िस्था लमलाउने । 

२२) कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्न प्रलतिदेन: 

 अलख्तर्ारर प्राप्त प्रत्र्ेक लनकार्ले मालसक रुपमा लित्तीर् र प्राथलमकता प्राप्त कार्यक्रमको दइु-दइु 

मलहनामा र अन्त्र् सबै कार्यक्रमको चौमालसक रुपमा भौलतक प्रगलत प्रलतिेदन तोककएको ढाुँचामा  

नगरकार्यपाललकामा पेश गने ; 

  र्सरी पठाएको प्रलतिेदन सम्बलन्त्धत लबिर्गत सलमलतको सदस्र्-सलचिलाई समेत उपलब्ध गराउने 

 प्राथलमकता प्राप्त र्ोजनाको  २-२ मलहनामा प्रमुखले कार्यपाललकामा समीक्षा गरी िाधा अडकाउ भए 

फुकाउने  र समर्मा प्रगलत हाुँलसल गने रणनीलत समेत तर् गने; 

 चौमालसक समीक्षा: लबिर्गत सलमलत र लबिर् के्षत्रगत सलमलत(कृलि तथा पशुपंक्षी )मा समेत प्रगलत 

प्रलतिेदनमा कार्यपाललकामा समीक्षा हनु भन्त्दा अगालड नै समीक्षा गरर लबिर् के्षत्रगत सलमलतका 

संर्ोजकले एकमुष्ट प्रगलतको समीक्षात्मक प्रलतिेदन प्रस्तुत गने र देखापरेका प्रमुख मुद्दा िा समस्र्ा 

प्रस्तुत गरी समधानको उपार् समेतको रणनीलत िैठकबाट तर् गने; 

 चौमालसक प्रगलत प्रलतिेदन सरोकारिालाहरु,लबकास साझेदार ,लजल्ला समन्त्िर् सलमलत, प्रदेश िा 

संघीर् सरकारको सम्बलन्त्धत मंत्रालर्मा एकककृत गरी मलहना भुक्तान भएको १५ कदन लभत्र प्रस्तुत 

गने; 

 बार्ियक प्रलतिेदन पठाउने: नगरकार्यपाललकाले बार्ियक प्रलतिेदन तोककएको ढाुँचामा आर्थयक बिय 

भुक्तान भएको एक मलहना लभत्र सरोकारिालाहरु,लबकास साझेदार ,सम्बलन्त्धत लजल्ला समन्त्िर् 

सलमलत, प्रदेश तथा संघीर् मंत्रालर्मा पठाउनु पने; र 
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 प्रगलत लस्थलतको आधारमा कमयचारीको कार्यसम्पादन मुल्र्ांकनगने प्रणाली स्थालपत गने l र्सकालालग 

प्रत्र्ेक कमयचारीको कार्य लजम्मेिारी लिबरण प्राप्त गरी तदनुसार कमयचारीको कार्यसम्पादन 

मुल्र्ांकनगने । 

२३)  अनगुमन, मलु्र्ाकंन, समीक्षा र प्रलतिदेन: 

१ ) अनुगमन ,मुल्र्ांकन , जिाफदेलहता र लसकाई (MEAL) सलमलत गठन  

 संर्ोजक - उपप्रमुख  

सदस्र्हरु 

क. आर्थयक सलमलतबाट १ जना  

ख. र्ोजना अनुगमन तथा प्रशासकीर् अलधकृत 

ख. कृलि शाखा प्रमुख 

ग. पशुपंक्षी शाखा प्रमुख 

घ.  कृलि इलन्त्जलनर्र 

ङ. सम्बलन्त्धत िडा अध्र्क्ष्र्  

च.लेखा प्रमुख  

ज.सम्बलन्त्धत लबकास साझेदार संस्था प्रलतलनलध १ जना 

झ.उद्यमी /समूह /सहकारी मध्र्े बाट नगर कार्यपाललकाले तोकेको प्रलतलनलध १ जना 

र्ं ) नगर कार्यपाललकाले तोकेको दललत मलहला िडा सदस्र्  १ जना 

 

क) अनगुमन: 

 र्ोजना िा कार्यक्रमको एकल िा संर्ुक्त अनुगमनको ब्र्िस्थाकालालग अनुगमन कार्यको कार्यताललका 

नगरपाललकाको अनुगमन सलमलतबाट स्िीकृत गराई राख्ने र बजेट समेत छुट्ट्याउने; 

 कृलि तथा पशुपंक्षी सलमलतले आिस्र्कतानुसार को टोली गठन गरी लनर्लमत अनुगमनको ब्र्िस्था 

लमलाउने छ र उक्त अनुगमन को प्रलतबेदन नगरपाललकामा पेश गनुयपनेछ l 

 अनुगमनका क्रममा नीलत, र्ोजना, कार्यक्रम तथा आर्ोजनाहरुमा लनम्न कुराको लिशे्लिण गने 

o िोतसाधनको प्रालप्त र प्रर्ोग स्िीकृत बजेट र समर्ताललका अनुसार भए नभएको? 

o अपेलक्षत प्रलतफल समर्मै र लागत प्रभािकारी रुपमा हालसल भए नभएको? 
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o कार्ायन्त्िर्न क्षमता के कस्तो छ? 

o के कस्ता समस्र्ा र बाधा व्यिधान देलखएका छन र लतनको समाधानका लनलम्त के कस्ता उपार् 

अिलम्बन गनुय पछय?  

 सूचना प्रलिलधको उपर्ोगबाट अनुगमन सूचना प्रणाली बतयमानमा स्थालपत गदाय उपर्ुक्त हने हनाले 

अनुगमनका लालग उपर्ुक्त प्रणाली लिकास गने; 

 नगरपाललकामा अनुगमन र सुपररिेक्षणकाललग उप प्रमुखको संर्ोजकत्िमा गरठत संस्थागत संर्न्त्त्रको 

व्यिस्था  भएकोले उक्त संर्न्त्त्र संग सलमलतले समन्त्िर् गरी अनुगमनको ब्र्िस्था गने; 

 कृलि तथा पशुपंक्षी लिकास सलमलतले पलन आफु अन्त्तगयत संचाललत कार्यक्रमहरुको समर्मै अनुगमन गनय 

कृलि तथा पशुपंक्षी लिकास सलमलतको संर्ोजक िा अन्त्र् सदस्र्को संर्ोजकत्िमा सम्बद्ध  शाखाका 

प्रमुख िा लनजको प्रलतलनलध, गैरसरकारी संस्थाको प्रलतलनधी, उद्यमी/कृिक समूह/सहकारीको 

प्रलतलनलध रहकेो अनुगमन उप सलमलत गठन गने र त्र्स्को सलचि सम्बलन्त्धत शाखा िा प्रमुखले तोकेको 

अलधकृत कमयचारी हने ब्र्िस्था लमलाउने; 

 उक्त उपसलमलतले आफ्नो कार्यलिलध आफै बनाउने छ र संर्ुक्त िा एकल अनुगमनको ब्र्िस्था समेत गने 

छ lर्स उप सलमलतले उपललब्ध(output) र पररणाम(outcome) को मापन सूचक तर्ार गरी स्िीकृत 

गराई राख्न ेछ । त्र्स्तै कृलि सम्बद्ध अन्त्र् सरोकारिाला गरै सरकारी संस्था, लनजी र सहकारी के्षत्र एि ं

लिकास साझेदार का बीचमा पलन अनुगमन प्रणालीका सूचक लनधायरण गरी कृलि तथा पशुपंक्षी 

सलमलतको अनुगमन प्रणालीमा समालहत गनय सककने सूचक लनधायरण गरी लागु गररने छ। अनािश्र्क 

सूचनाहरु माग नगने र आिस्र्क सूचना नछुटाउने नीलत समेत अिलम्बन गने; 

 र्सरी सूचक तर्ार गदाय नगरपाललका लाई कृलि तथा पशुपंक्षी के्षत्रको आधारभूत सूचना उपलब्ध 

गराउनुका साथै आिलधक र्ोजनामा लनर्दयष्ट गरेका लििर् के्षत्रगत  सूचक हरुसंग लमलान गनय समन्त्िर् 

गरी तदनुसारको प्रलतिेदन पठाउने व्यिस्था गने; 

  लजल्ला समन्त्िर् सलमलत र प्रादेलशक सरकारमा पठाइने सूचना बारेमा पलन पूिय जानकारी  तत्-तत् 

लनकार्बाट माग गने; 

 अनुगमन प्रणालीलाई  लनर्लमत र व्यिलस्थत बनाउन सबै कार्यक्रम र भौगौललक के्षत्रमा पुग्न संभि 

नभए  नमूनाको रुपमा केही िडामा र समलष्ट व्यिस्थापनको अनुगमन मापनका सूचक तर्ार गरी 

तदनुसार अनुगमन गने व्यिस्था समेत लमलाउने; 

 स्थानीर् प्राथलमकता प्राप्त, बहबर्ियर्(क्रमागत) िा पूलजगत लगानी अत्र्ालधक भएका र्ोजना, 

कार्यक्रमहरुका लालग छुट्टै सूचक तर्ार गरी लनर्लमत अनुगमन गने प्रणाली स्थालपत गररने छ र दखेा 

परेका समस्र्ा समर्मै समाधान गरी र्ोजना कार्यक्रम सुचारु गराउने व्यिस्था लमलाउने; 

 अनुगमन कार्यकालालग लागे्न अनुमालनत बजेट समेत र्सउप सलमलतले तर् गरी सलमलतमा पेश गने छ 

 सलमलतले लबिर्गत शाखा लाइ पलन सुपररिेक्षण तथा अनुगमनका लालग बजेटको ब्र्िस्था गरी 

अनुगमन गनय गराउन आिस्र्क लनदेशन कदने; 

  र्सरी अनुगमन गराई लबिर्गत कृलि तथा पशुपंक्षी सलमलत र नगरपाललकाको मूल सलमलतमा 

लनर्लमत प्रलतिेदन ललने व्यिस्था गने; र 
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 अनुगमन, मुल्र्ांकन मा  लजल्ला समन्त्िर् सलमलतको समेत भूलमका रहने हुँदा  लिकास गररएका 

अनुगमन सूचक, कार्यताललका आकदबारे कार्यपाललका माफय त लजल्ला समन्त्िर् सलमलतमा समेत पठाउने 

। 

ख) मध्र्ािलध मलु्र्ाकंन :  

 नगरपाललकामा आिलधक र्ोजना तर्ार गरी संचालनमा ल्र्ाएको छ भने उक्त र्ोजनाको समलष्ट 

उपललब्ध र पररणाम को मापन हने गरी बाह्य लनकार् िा लबशेिज्ञबाट मध्र्ािलध मुल्र्ांकन गने 

प्रणाली अबलम्बन गने; र  

 बहबर्ियर्(क्रमागत) र्ोजना िा प्राथलमकता प्राप्त र्ोजना हरुको पलन मध्र्ािलध मुल्र्ांकन गररने 

प्रणाली अबलम्बन गने  

ग) अलन्त्तम मलु्र्ाकंन:  

 र्ोजनाका बृहत्तर लक्ष्र्  र उद्देश्र् हाुँलसल भए नभएको, कहाुँ, के कस्ता सबल र कमजोर पक्ष रहन गए 

लबशे्लिण गरी व्यिस्थापनलाई उपर्ुक्त नीलत, रणनीलत तर् गनय मद्दत पुर्ायउने ब्र्िस्थाका लालग 

अलन्त्तम मुल्र्ांकन को ब्र्िस्था गने; 

 नगरपाललकले तर्ार गरेको आिलधक र्ोजनाको समलष्ट अलन्त्तम प्रभाि मुल्र्ांकन  गने प्रािधान राख्ने; 

 मूल्र्ांकन प्रणालीमा कृलिके्षत्रको समेत प्रभाि मुल्र्ांकन गनय गराउन ब्र्िस्था लमलाउने; र 

 आलन्त्तम मुल्र्ांकनका ललग तेस्रो पक्षका लिज्ञ बाट गनुय गराउने ब्र्िस्था गने । 

घ)  समीक्षा:  

 नगरपाललकामा प्रत्र्ेक चौमालसक र बार्ियक रुपमा संचाललत सबै र्ोजना, कार्यक्रम, आर्ोजना िा 

कृर्ाकलापहरुको प्रगलत समीक्षा कार्यपाललकाले गने हनाले कृलि तथा पशुपंक्षी लिकास सलमलतले पलन 

सलमलत अन्त्तगयतका सबै कार्यक्रमको सलमलतमा समीक्षा गरी समीक्षाको लनचोड सम्बलन्त्धत 

कार्यपाललकाको समीक्षा बैठकमा पेश गने; 

 र्स्तो समीक्षा िैठकको आर्ोजना नगरपाललकाको बैठक बसु्न अगाडी लनलित गने; 

 र्स समीक्षा बैठकमा सरोकारबाला सबै सरकारी, गैरसरकारी, लनजी, सहकारी, लिकास 

साझेदारहरुको सहभालगता सुलनलित गने; 

 समीक्षा मा आुँकडा प्रस्तुलत गनुय भन्त्दा पलन  देखा परेका मुद्दा, समस्र्ाहरुबारे छलफल गने र समस्र्ा 

समाधानका सहज उपार्को  खोलज गने र कुन तहबाट उक्त समस्र्ा समाधान हने हो सोको समेत 

लजम्मेिारी तोके्न कार्य गने; 

 कृलि तथा पशुपंक्षी लबिर्क पूलजगत खचयमा कमी हनुमा  देखापरेका  समस्र्ाको समेत समर्मै लनदान 

गररने गरी समाधान खोज्ने; 

 स्थानीर्, प्रादेलशक िा रालिर् प्राथलमकता प्राप्त र्ोजनाको २-२ मलहनामा समीक्षा गररने प्रणाली 

अबलम्बन गने; 

 लिकास साझेदारहरुको सहर्ोगमा संचाललत र्ोजना को समीक्षा समेत गने; र 

 समीक्षा बैठकमा प्राप्त गुनासाहरुलाई  समेत सम्बोधन गने । 

ङ) प्रलतिदेन: 
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 नगरपाललकाले पाररत गरेको आर्थयक कार्यलिधी अनुसारको ढाुँचामा  आर्थयक प्रलतबेदन हरु मालसक 

रुपमा अलख्तर्ार प्राप्त शाखा प्रमुखले तोककएको कार्ायलर् िा लनकार्मा पठाउने; 

 भौलतक प्रगलत प्रलतिेदन साधारणतर्ा चौमालसक भुक्तान भएको ७ कदन लभत्र अलख्तर्ार प्राप्त  शाखा 

प्रमुखले नगरपाललकामा पठाउने ब्र्िस्था लमलाउने; 

 र्सकालालग कृलि तथा पशुपंक्षी संग सम्बद्ध सबै सरोकारिाला बाट समर् मै प्रलतिेदन संकलन गरी 

लनलित फरम्र्ाटमा रालख एकककृत गरी नगरपाललकाको कार्ायलर्मा पठाउनु पने भएकोले कृलि तथा 

पशुपंक्षी  संग सम्बद्ध लनकार् हरुल े पलन आ-आफ्नो लनकार्को भौलतक प्रगलत प्रलतिेदन सलमलतका 

सलचि िा शाखा प्रमुख समक्ष पठाउने; र 

 चौमालसक प्रलतिेदनमा भौलतक प्रगलतका साथै  आर् व्यर्को समग्र लस्थलत प्रस्तुत गररने व्यिस्था गने । 

पररच्छेद ५. 

२४)  रकम प्रिाह प्रकृर्ा र कोि व्यिस्थापन(बजटे लनकासा, आम्दानीका प्रमखु िोत, कोि व्यिस्थापन र 

संचालन) 

१)  खचय गन ेअलख्तर्ारी र कार्यलिधी: 

क) संघ र प्रदेश सरकारबाट नगरकार्यपाललकामा सशतय, लबशेि िा समपुरक अनुदानको रुपमा कृलि तथा 

पशुपंक्षी के्षत्रको बजेट प्राप्त िा लनकासा हनेछ र  नगरकार्यपाललकाले पलन आफ्नो आर् िा समालनकरण 

अनुदानबाट रकम थप गरी पठाउन सके्न छ; 

ख) बैदेलशक िोतको अनुदान, ऋण िा प्रालिलधक सहार्ता अन्त्तगयतको रकम समेत सशतय रुपमा स्थानीर् तहले 

लनकासा पठाउने छ; 

ग) र्सरर कृलि तथा पशुपंक्षी के्षत्रका लालग प्राप्त भएको रकम नगरसभाबाट बजेट स्िीकृत भएको सात कदन 

लभत्र नगरपाललकाको प्रमुखले सम्बलन्त्धत प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतलाई बजेट खचय गने अलख्तर्ारी प्रदान गने 

छन; 

घ) प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतले अलख्तर्ारी प्राप्त भएको १५ कदन लभत्र सम्बलन्त्धत शाखा प्रमुख र िडा 

सलचिलाई कार्यक्रम र बजेट सलहत प्रचललत कानून बमोलजम खचय गने गरी अलख्तर्ारी कदइने ब्र्िस्था रहकेोले 

कृलि तथा पशुपंक्षी शाखाले पलन नगरकार्यपाललकाका प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतले मागेको लिबरण उपल्ब्ध 

गराई समर्मै बजेट लनकासा गराउने; 

ङ)  कृलि तथा पशुपंक्षी शाखाले आफुलाई प्राप्त अलख्तर्ारी  र कार्ायन्त्िर्न मागय दशयन सम्बलन्त्धत सलमलतमा पेश 

गने र कार्य लजम्मेिारी ताललका बमोलजम लजम्मेिार पदालधकारीलाई कार्यक्रमको बाुँडफाुँट गरी खचय गनय 

गराउने लनदेशन कदनेछ; 

च) कृलि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रममा िस्तुगत सहार्ता तथा अनुदान समेत लितरण गनुय पने हनाले कहाुँ, कस्ल े, 

कलहले र कसरी लितरण गररने हो सोको बाुँडफाुँट सलमलतबाट गरी लजम्मेिारी ककटान गररने छ; 
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छ) अनुदान र सहललर्त  लितरण सम्बलन्त्ध छुट्टै कार्यलिलध कार्यपाललकाबाट पाररत गराई राख्नु पनेछ; 

ज) प्राप्त िस्तुगत सहार्ता लितरण भन्त्दा अगालड गुणस्तर र्कीन गरी लनलित भए पलछमात्र लितरणको 

ब्र्िस्था लमलाइने छ; 

झ) िस्तुगत सहार्ता अन्त्तगयतको पकेटके्षत्रहरु स्थानीर् तहमै खररद गनुय पने हो भने साियजलनक खररद 

लनर्मािली बमोलजम खररद र्ोजनामा समाबेश गरी  समर्मै खररदको ब्र्िस्था लमलाइने छ; 

~f) स्थानीर् ककसानबाट खररद गनुय पने हो भने गुणस्तरको र्ककन गरी मात्र खररद गररने छ; 

पररच्छेद ६. 

२५) पारदर्शयता, जबािदेलहता तथा उत्तरदालर्त्ि, प्रचार, प्रसार, सचूनाको हक र सशुासनका औजार हरुको 

प्रर्ोग, गनुासो व्यिस्थापन  

 नगरपाललकामा  गररने कृर्ाकलाप, प्रदान गररने सेिा सुलिधालाई पारदर्शय, उत्तरदार्ी, जबाबदेलह र 

प्रभािकारी रुपमा  नागररक प्रलत सम्बेदनलशल भइ संचालन गने; 

 र्सरी संचालन गदाय नागररकको व्यापक सहभालगतामा संचालन गने  गराउने; 

 नगरपाललकामा कार्यक्रम संचालन गदाय सुशासनका मूलभूत मान्त्र्ता जस्तै कानूनको शासन, आर्थयक 

अनुशासन, मानि अलधकारको पूणय प्रत्र्ाभुलत, लिकेन्त्रीकरण तथा भ्रष्टाचारमुक्त  प्रशासन जस्ता असल 

शासनका आधारभूत मान्त्र्तालाई आत्मसात गदै कार्य गने संस्कृलत अबलम्बन गने; 

 नगरपाललकामा  सुशासन कार्म गनय गराउन सलमलतले लिशेि पहल गने छ र स्थानीर् सरकारबाट कृलि 

तथा पशुपंक्षी कार्यक्रममा सुशासनको प्रत्र्ाभुलत कदलाउन  असल शासनका  लनम्न मूल्र् मान्त्र्ताको 

अबलम्बन गने: 

o स्थानीर् कृलि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रममा सम्बद्ध सब ै कमयचारी र संघ, संस्था नगरपाललका प्रलत 

उत्तरदार्ी भइ कार्य गने छन र तोककएको लजम्मेिारी तोककएको समर्मा सम्पादन गरी जबाबदेही 

प्रशासन संचालन गने ;  

o नगरपाललकामा र कृलि तथा पशुपंक्षी सलमलत बीच कार्य लजम्मेिारीको स्पष्ट बाुँडफाुँट कार्य 

लिभाजन लनर्मािलीमा व्यिस्थागरी गराउनका साथै कृलि तथा पशुपंक्षी सम्बलन्त्ध कार्यकालालग 

लजम्मेिार संस्थाको रुपमा र्स सलमलतको लिकास गररने छ र सलमलतले पलन सम्बद्ध कार्ायलर्लाई 

कार्य लजम्मेिारी ककटान गरी लजम्मेिार बनाउने;  

o शाखा, उपशाखा र इकाई र लसकाइ केन्त्रले आफ्ना मातहतका कमयचारीको कार्य लिबरण(job 

description) तर्ार गरी तदनुसार लजम्मेिारी ककटान गने।  

o  कृलि तथा पशुपंक्षी सम्बद्ध सब ैशाखा प्रमुख बीचमा कार्यसम्पादन करार गररने छ र उक्त करारको 

संस्थागतरुपमा लनर्लमत समीक्षा गने गराउने ब्र्िस्था लमलाउने;  

o कृलि तथा पशुपंक्षी सम्बद्ध सब ैशाखा िा  कार्ायलर्ले आफ्नो शाखा उपलब्ध गराइने सेिा, सुलिधा 

लाई लनर्दयष्ट ढाुँचामा नागररक बडापत्रमा प्रकालशत गरर राख्ने ब्र्िस्था गने  
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o लिकास लनमायणका कार्यमा नागररकको सहभालगता बृलद्ध गराउन सहभालगतात्मक समािेशी र्ोजना 

प्रकृर्ा अलनिार्य अिलम्बन गररने छ र कार्य संचालन गदाय नागररकको संलग्नता र स्िालमत्ि प्राप्त 

हने गरी गररने छ। र्सरी कार्य गदाय लिशेि गरेर अल्पसंख्र्क, लसमान्त्तकृत िा साना ककसान र 

मलहला प्रलत लिशेि सम्बेदनशील रहने गरी कार्य ब्र्िस्था लमलाउने;  

o लनलित रकम भन्त्दा मालथको लिकास लनमायणकार्यमा सबै लििरण देलखने गरी र्ोजना स्थल र 

साबयजलनक स्थानमा सूचना पाटीको(होर्डिंग बोडयको) व्यिस्था गने; 

o नागररकको गुनासो सुने्न र संबोधन गने संस्थागत संर्न्त्त्र स्थालपत गरी कृर्ालशल गराइने छ, र 

हलैोसरकार र हटलाइन जस्ता व्यिस्था  नगरकार्यपाललकाले गनय पहल गने;  

o सुशासनका औजार जस्तै साियजलनक/ सामालजक परीक्षण, नागररक सुनिाई, नागररक पृष्ठपोिण 

प्रलतिेदन सम्बलन्त्धत  कार्यलिलधमा तोककएको समर्मा गने गराउने व्यिस्था लमलाउने;  

o नागररक िा सियसाधारणकालालगआफ्नो आर्-व्यर्को लििरण साियजलनक गने गराउने र 

कार्ायलर्को िेि-साइटमा समेत लनर्लमत रुपमा राख्ने व्यिस्था लमलाउने; 

o आन्त्तररक र अलन्त्तम लेखापरीक्षण  गराउने र बेरुजुलाई समर्मा लनर्लमत, असूलउपर गरी फर्छ्यौट 

गने गराउने ब्र्िस्था गने; 

o साियजलनक खरीद ऐन लनर्मािली बमोलजम खररद कार्य गने गराउने;  

o आचार संलहता अलनिार्यरुपमा पररपालना गने गराउने; 

o सूचनाको हक सम्बलन्त्ध ऐनको पालना गररने  र बर्गयकृत बाहकेका सबै सूचना नागररकको पहुँचमा 

पुरर्ाउने; 

o बार्ियक कार्यक्रम, बजेट र चौमालसक  तथा बार्ियक प्रगलत प्रलतिेदन आमसंचार माफय त साियजलनक 

गने गराउने र कार्ायलर्को सूचना पाटी र िेब-साइटमा राख्ने; 

o लनणयर् गदाय कानूनसम्मत प्रकृर्ा पुरर्ाईमात्र अलख्तर्ारिालाले लनणयर् ललने छ र लनणयर्को बैधताका 

साथै साियजलनक नागररकको ग्राह्यता समेत प्राप्त गररने गरी कार्य गने; 

o लिकास लनमायणका कार्यक्रम र र्ोजना तथा सेिा प्रिाहलाई क्रमश: स्िीकृत कार्यताललका र नागररक 

बडापत्रमा तोककएको समर्मा सम्पन्न गने गराउने; 

o भ्रष्टाचारमा शुन्त्र् सहनलशलता अपनाइने छ र कुनै पलन भ्रष्टाचार हन नकदने िातािरण िृजना गने 

गराउने; 

o सबै पदालधकारीले सम्पलत लिबरण समर्मानै तोककएको कार्ायलर्मा पेश गने पद्धलत अबलम्बन 

गने; 

o अनुदान िा लिउलिजन िा सरकारी िोत लितरणको कार्यलिलध स्िीकृत गराई मात्र लबतरणको 

ब्र्िस्था गुनासो नआउने गरी गने गराइने छ र सम्भि भए सम्म लिपन्न बगय र सीमान्त्त ककसानलाई 

उपलब्ध हने गरी कार्यलिधीमा ब्र्िस्था गने; र 

o लित्तीर् जोलखम न्त्र्ूलनकरणका सबै उपार् अबलम्बन गने । 
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२६) खारेजी र िचाउ: 

१. स्थानीर् तहमा संचाललत कृलि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रम र्सै व्यिस्था बमोलजम संचालन भएको मालनने 

छ; र 

२.  लिगतमा जारी गररएको स्थानीर् कृलि तथा पशुपंक्षी लिकास कार्यक्रम संचालन लनदेलशका खारेज 

गररएको छ र त्र्स बमोलजम भए गरेका काम, कािायलह र्स कार्यलिलध बमोलजम भए गरेको मालनने छ 

। 

 

cf1fn],  

gfd: पुष्टकर भट्टराई 
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