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प्रस्तावना :
संबिधानतः कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादनको व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ, सहकारी,
कृषि सडक, साना ससचाई लगायत कृषि प्रसार काययक्रमको संचालन, व्यवस्थापन र
सोको ननयमन गने जिम्मेिारी एकल अधधकारको रुपमा स्थानीय सरकारमा ननहहत
रहे को छ । यसैलाई आधार मानन संनिय व्यवस्थाषपका संसदले स्थानीय सरकार
संचालन ऐन २०७४ समेत पाररत गररसकेको छ । सो ऐनले स्थानीय तहको काम
कतयव्य र अधधकारलाई बिस्तत
ृ रुपमा पररभाषित गरे को छ ।
उक्त पररप्रेक्षमा यस नगरपासलकाले संबिधान र ऐनले प्रावधान गरे का अधधकारको
उपयोग गरी कृषिमा ब्यवसायीकरण र कृषि उद्यमससलताको षवकासगरी स्थानीय
स्तरमा नै रोिगाररका अिसरहरुको सि
ृ ना गदै कृिकहरुको आयस्तर िद्
ृ धी गने
उद्धेश्य सलएको छ । यस उद्धेश्यलाई हाससल गनय यस नगरपासलकाले आफ्नो
काययक्षेत्र सभत्र प्राथसमकताका आधारमा कृिहरुको माग र आवस्यकता अनुसारका
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उपयुक्त कृषि प्रबिधध तथा सेवा सियशुलभरुपमा उपलब्ध गराउनु अननवायय भएकोले सो
का लाधग कृषि बिकास काययक्रमको तिुयमा र सोको प्रभावकारी संचनलन तथा
व्यवस्थापन गनय

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

अधधनमा रहह यो “कृषि बिकास काययक्रम संचनलन तथा व्यवस्थपन काययषवधी २०७६”
तयार गरर िारर गररएको छ ।

परिच्छे द १
नाम, परिभाषा ि उद्धेश्य
१. नाम ि प्रािम्भ
क. यस काययषवधीको नाम “नगर पासलकाको कृषि षवकास काययक्रम संचालन तथा
व्यवस्थापन काययषवधी, २०७६” रहे को छ ।

ख. यो काययषवधी मुससकोट नगरपासलका काययपासलकाले पाररत गरे को समनतदे खख लागु हुनेछ
।
२. परिभाषा
बििय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययषवधीमा,
क)“नगर प्रमुख” भन्नाले नगरपासलकाक नगर प्रमुख सम्झनु पछय ।

ख)“ उप प्रमुख ” भन्नाले नगरपासलकाको नगर उप-प्रमुख सम्झनु पछय ।
ग) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाइ िुझाउँ छ ।

ि) “प्रमूख प्रशासकीय अधधकृत” भन्नाले नगरपासलकाको प्रशासकीय प्रमूखकको रुपमा
काम गनय जिम्मेवारी तोककएको प्रशासकीय अधधकृतलाई सम्झनु पछय ।

ङ) “कानून” भन्नाले संिीय कानून, प्रदे श कानन
ू र स्थानीय कानून सम्झनु पछय ।
च) “काययपासलका” भन्नाले नगर काययपासलका सम्झनु पछय ।

छ)“कायय षवधध” भन्नाले नगर पासलकाको कृषि षवकास काययक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन
काययषवधी, २०७६ लाइ सम्झनु पदय छ ।

ि)“कृषि” भन्नाले िीवन धान्न र षवकास÷िद्
ृ धधका लाधग आवश्यक खाना, रे शा, िैषवक

उिाय, िडडवुटी र अन्य िस्तु उत्पादन गनय प्रयोग गररने षवरुवा, पशुपन्छी (माछा समेत)
र ढुसी (च्याउिात) को खेती वा पालन र प्रिनन सम्िजन्ध कायय भन्ने िुझाउँ छ ।

झ) “कृिक” भन्नाले कृषि वा कृषि क्षेत्रमा संग्लग्न व्यजक्त, उद्यमी र ब्यवसायी भन्ने
िझ
ु ाउँ दछ ।

ञ) “नगरपासलका ” भन्नाले संषवधान िमोजिम स्थापना भएका नगरपासलका सम्झनु पछय ।
यसले नगर काययपासलकालाई समेत िनाउने छ ।
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ट) “नगरसभा” भन्नाले संषवधानको धारा २२२ को उपधारा १ िमोजिमको नगर सभा
सम्झनु पछय ।

ठ) “पदाधधकारी” भन्नाले काययपासलकाको प्रमुख, उप-प्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा काययपासलकाका
अन्य सदस्य सम्झनु पछय ।

ड) “प्रदे श” भन्नाले संिीय इकाइमा षवभािन गररएको नेपालको संिीय इकाइको कणायली
प्रदे श सम्झनु पदय छ ।

ढ) “बिियगत शाखा” भन्नाले नगर पासलकामा कृषि क्षेत्रको षवकासका लाधग स्थापना
भएका शाखा, इकाई तथा सेवाकेन्रलाई िनाउँ दछ । यसले अन्य षवियगत क्षेत्रको
षवकासका लाधग मसु सकोट नगरपासलकामा स्थापना भएका शाखालाई समेत िनाउँ दछ ।

न) “मन्त्रालय” भन्नाले कृषि षविय हे ने नेपाल सरकारको संिीय मंत्रालय तथा प्रदे श
सरकारको प्रादे सशक मन्त्रालय सम्झनु पछय ।

फ)“योिना” भन्नाले आयोिना, पररयोिना तथा काययक्रम समेतलाई िनाउँ दछ ।
ि) “वडा” भन्नाले नगरपासलकाको वडालाई सम्झनु पछय ।

भ) “वडा अध्यक्ष” भन्नाले नगरपासलकाका वडाका अध्यक्ष सम्झनु पछय ।

म) “वडा ससमनत” भन्नाले संषवधानको धारा २२२ को उपधारा ४ धारा २२३ को उपधारा ४
िमोजिमको नगरपासलकाको वडा ससमनत सम्झनु पछय ।

य) “सदस्य” भन्नाले, मुससकोट नगरपासलका सभा वा मुससकोट नगरपासलका काययपासलकाको
सदस्य

सम्झनु

पछय

र

सो

शब्दले

मुससकोट नगरपासलका

सभा

वा

मुससकोट

नगरपासलका काययपासलकाको मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष वा वडा ससमनतको सदस्यलाई
समेत िनाउँ छ ।

र) कृषि षवकास ससमनतको सम्िन्धमा मुससकोट नगरपासलकामा कृषि काययक्रम संचालन र
व्यवस्थापन गनय मुससकोट नगरपासलकामा गठन भएको कृषि षवकास ससमनत तथा उप
ससमनतका संयोिक, उप संयोिक तथा सदस्य समेतलाई िनाउँ छ ।

ल) “ससमनत” भन्नाले यस काययषवधीको व्यवस्था अनुसार नगरपासलकामा गठन भएको कृषि
षवकास ससमनत तथा उपससमनतलाई िनाउँ दछ ।

व) “संषवधान” भन्नाले नेपालको संषवधानलाइ सम्झनु पदय छ ।

श) “संि” भन्नाले संिीय संरचनाको सिै भन्दा माधथल्लो इकाइको रुपमा रहने संिीय तह
सम्झनु पदय छ ।

ि) “स्थानीय तह” भन्नाले नगरपासलकालाई िनाउँ द छ ।
३. काययववधीको उद्दे श्य
यस काययवधीको मूल उद्दे श्य यस मुससकोट नगरपासलकाले
अवलम्िन

गने

कृषि

षवकास

काययक्रमको

तिुयमा, सोको

आफ्नो काययक्षेत्र सभत्र
प्रभावकारी

संचालन

तथा
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व्यवस्थापनमा सहयोग प¥
ु याउने र कृिक पररवारलाई कृषि सेवा प्रिाह गने रहे का छ ।
यसका षवसशष्ट उद्दे श्यहरु दे हाय अनुसार रहे का छन ् ।
क) कृषिप्रसार

सेवालाई

िहुपक्षीय एवं प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनका लाधग यस
नगरपासलका तथा वडा तहमा अवश्यक संस्थागत संरचना वनाउन र सोको प्रभावकारी
पररचालनमा सहयोग गने ।

ख) यस नगरपासलकाको आवधधक तथा वाषियक कृषि षवकास योिना तिुयमा तथा
कायायन्वयनमा गनय सहयोग प¥
ु याउने ।

ग) काययक्रम

तिुयमा

तथा

संचालनमा

रािनैनतक

तथा

प्रशासनीक

िवाफदे हहताको

शुननजश्चतता गनय सहयोग गने ।

ि) कृषि तथा पशुपंक्षी षवकासका काययक्रम संचालनका लाधग आवश्यक नीनत ननमायण तथा
मापदण्ड ननधायरण गनय सहयोग प¥
ु याउने ।

परिच्छे द २
कृवष ववकास काययक्रम संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि संस्थाित संिचना
२.१.

यस नििपाललकाको संिठन संिचना तथा कमयचािी व्यवस्था

क) यस मुससकोट नगरपासलकामा आवश्यकता र प्राथसमकता अनुसार कृषि तथा पशुपक्ष
ं ी

क्षेत्रको समग्र षवकासका लाधग कायय संचालन गनय गराउन यस मुससकोट नगरपासलकाको

पाररत गरे को कायय षवभािन ननयमावली िमोजिम यस मुससकोट नगरपासलकामा कृषि,
पशुपंक्षी षवकास शाखा, वडा तहमा इकाइ वा सेवा केन्र स्थापना गने छ । कृषि तथा
पशुपंक्षी षवकास शाखाको काम, कतयव्य र जिम्मेवारी स्थानीय सरकार संचालन ऐन
२०७४ को अधधनमा रहह यस नगरपासलकाले पाररत गरे को कायय षवभािन ननयमावलीमा

व्यवस्था भए िमोजिम हुनेछ । त्यस्तै वडा वा सेवा केन्रस्तरमा समेत कृषि काययक्रम
संचालन तथा व्यवस्थापन गनय आवस्यक प्राषवधधक सेवा सहि एवं प्रभावकारी

वनउनका लाधग िहुपक्षीय कृषि प्रसार पद्धतीका लाधग यस नगरपासलकाले आवाश्यक
संयन्त्र वा इकाईको स्थापना गने छ ।
ख) उक्त शाखा तथा वडा तहका संरचना वा सेवाकेन्रमा कनत स्थायी र करारका कमयचारी
रहने छन भन्ने षविय यस मुससकोट नगरपासलकाको ONM सभे गरर पाररत गरे को

संगठन संरचना अनुसार हुने छ ।
ग) यस नगरपासलकाले श्रोत साधनको अधधकतम उपायोग र सहकाययका लाधग अन्य
सरकारी, गैह्रसरकारी संिसंस्था तथा ननिी क्षेत्रका सेवा प्रदायकसँग साझेदारी गरर
कृषिसेवा प्रवाहका लाधग आवाश्यक संयन्त्र स्थापना तथा नतनको पररचालन गने छ ।
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ि) यस नगरपासलकाले आवश्यकता अनुसार स्थानीय कृषि श्रोत व्यजक्तहरुको षवकास तथा
पररचालन गरर कृषि प्रसार सेवाको बिस्तार गने छ ।

२.२ कृवष ववकास सलमततको िठन तथा परिचालन
संषवधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ पररच्छे द ३ मा ननधायरण भएका कृषि
षवकासका काययक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कायायन्वयन गनय गराउन, आवश्यक काययक्रम
तिुयमा, स्थानीय

कृषि

षवकासका

ननती

ननयम, काययषवधी, मापदण्ड

ननधायरण

तथा

िनप्रनतननधधहरुको काययक्रम प्रनत ििाफदे हहता सुननजश्च गनय यस मुससकोट नगरपासलकाको
पाररत गरे को कायय षवभािन तथा काययसम्पादन ननयमावलीको अधधनमा रही सामाजिक

समावेसशताका आधारमा यस नगर काययपासलका अन्तरगत कृषि षवकास ससमनत गठन
गररने छ ।

यस नगरपासलकाको कृषि षवकास ससमनतको संरचना ननम्नानुसार हुने छ ।
१. मुससकोट नगरपासलकाको नगर उप प्रमुख

(संयोिक)

२. मुससकोट नगरपासलका काययपासलकाले तोकेको महहला सदस्य (सदस्य)

३. मुससकोट नगरपासलका काययपासलकाले तोकेको दसलत वा अल्पसंख्यक सदस्य
(सदस्य)
४. मुससकोट नगरपासलका का योिना शाखाका प्रमुख

(सदस्य)

५. मुससकोट नगरपासलका का उद्योग िाखणज्य संि, कृषि उद्यमी, व्यवसायी, एग्रोभेटका
प्रनतननधध (सदस्य)

६. मुससकोट नगरपासलका का षवत्तीय एवं कृषि सहकारी संस्थाका महहला प्रनतननधध
(सदस्य)
७. मुससकोट नगरपासलका

सभत्रका कृिक अगुवा मध्येिाट मनोनयन भएका एकिना

महहला र एकिना पुरुि कृिक प्रनतननधध (सदस्य)

८. कृषि वा पशु सेवा शाखाका प्रमुख

(सदस्य सधचव)

नोटः नगरपासलकाका गुणस्तर ननयन्त्रण शाखा, विार व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख वा

प्रनतननधध तथा कृषिसँग सम्िजन्धत षवशेिज्ञ वा अनुभवी कृिक, कृषिक्षेत्रमा उत्कृष्ट
योगदान पुयायउने पुयाउने व्यजक्तलाई आवश्यकतानुसार आमन्त्रण गनय सककनेछ ।

कृवष ववकास सलमततको काम, कतयव्य ि अगधकाि
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा उल्लेखखत प्रािधानहरुको पररधध सभत्र रहह यस
मुससकोट नगरपासलका
छ ।

कृषि षवकास ससमनतको काम, कतयव्य र अधधकार ननम्नानुसार हुने
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क. कृवष ववकास योजना तजजयमा



नगरपासलकाको कृषि षवकासको प्राथसमकताहरु ननधायरण गने,

नगर पासलकाको रणनैनतक, आवधधक तथा िाषियक कृषि योिना तिुयमा गरर
मुससकोट नगरपासलका सभािाट अनुमोदन गराउने । योिना तिुयमा गदाय संिजन्धत
सिै सरोकारवालाहरुको सहभाधगता सुननजश्चत गने,



महहला तथा बिपन्न वगय, व्यावसायीक कृिक लक्षक्षत गरर कृषि षवकास काययक्रम
तिुयमा तथा सोको काययन्वयनमा सहयोग गने,



मुससकोट नगरपासलकामा कृषि सम्वन्धी सूचना, तथयांक राख्न, नतनको षवश्लेिण र

रािनैनतक ननणयय प्रकक्रयामा यस्ता सूचना तथा तथयांकको उपयोग गनय सहिीकरण
गने,

ख. नीतत तनमायण


कृषि तथा पशु षवकास संिजन्ध स्थानीय नीनत, कानून, काययषवधी, मापदण्ड तिुयमा
गरर

आवश्यकतानुसार

मुससकोट

नगरपासलका

काययपासलका

तथा

मुससकोट

नगरपासलका सभािाट पास गराई स्थानीय रािपत्रमा प्रकाससत गने र सोको
कायायन्वयन गने गराउने ।
ि. समन्वय तथा सहकायय


नगरपासलकाका बिसभन्न ससमनत तथा उपससमनतहरु लगायत मुससकोट नगरपासलका
काययपासलका तथा नगर व्यवस्थाषपकासँग समन्वय गने,



कृषि योिना तिुयमा तथा सोको प्रभावकारर काययन्वयनका लाधग कृषिमा समलग्न

कृिक संि, संगठन, कृषि सहकारी, षवसभन्न सरकारी, गैह्रसरकारी संिसंस्था तथा
ननिी क्षेत्रहरुसँग समन्वय र सहकायय गने,


कृषि षवकाससँग सम्िजन्धत काययका लाधग अन्तर पासलका समन्वय, कृषि ज्ञानकेन्र,
भेटेररनरी हस्पीटल तथा पशु बिज्ञकेन्र, प्रदे श तथा संनिय सरकारका काययक्रम एवं

आयोिनाहरुसँग सहकायय र समन्वय गने र स्थानीय स्तरमा यस्ता आयोिनाको
कायायन्वनमा सहिीकरण गने,


कृषि तथा पशु संवजन्ध उत्पादन सामाग्री िस्तै मल, िीउ, नश्ल आहदको मापदण्ड
ननधायरण तथा सो अनुगमनमा समन्वय एवं सहिीकरण गने,



स्थानीय उत्पादन, प्रंगाररक उत्पादन आहदको ससफाररस तथा आवाश्यक प्रमाणपत्र
उपलब्ध गराउन सहिीकरण गने,



नगरपासलकामा मूख्य मूख्य कृषि तथा पशुिन्य उपिको षवस्तार एवं षवषवधकरण

र विारीकरणका लाधग यससँग सम्वजन्धत िहुसरोकारवाला मञ्चको सञ्चालन एवं
सहिीकरण गने,
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संि, प्रदे श

तथा

स्थानीय

तहका

काययक्रमको

संयोिन

तथा

काययन्वयन

र

अनुगमनमा संयोिनकारी भूसमका ननवायह गने,


संि तथा प्रदे शका रणनैनतक प्राथासमकता प्राप्त काययक्रमलाई स्थानीय तहको लक्ष्य
तथा उपलजब्धसँग िोड्ने ।

घ. बजेट तथा जनशक्तत व्यवस्थापन


कृषि षवकासका लाधग आवश्यक ििेटको लेखािोखा, व्यवस्थापन तथा सोको
प्रभावकारी पररचालन गने गराउने,



मुससकोट नगरपासलकामा कृषि षवकास काययक्रम संचालनका लाधग आवश्यक

िनशजक्तको प्रक्षेपण तथा व्यवस्थापन गनय मुससकोट नगरपासलका काययपासलकालाई
सहयोग गने ।

ङ. मजलसकोट नििपाललकाकोकृवष ववकासका सम्भाव्यता अध्ययन, अनजसन्धान िने ििाउने ।
च. अनजिमन तथा मजल्याङकन


नगरपासलकाद्वारा

संचासलत

मुससकोट

नगरपासलका

बिसभन्न

कृषि

षवकास

काययक्रमहरुको ननयसमतरुपमा अनुगमन, उपलजव्धहरुको ससमक्षा गरर काययपासलका,
कृषि तथा पशु षवकास शाखालाई रायसुझाि तथा ननदे शन हदने,


संि, प्रदे श तथा अन्य षवसभन्न ननकायिाट सञ्चासलत कृषि तथा पशु षवकासका
काययक्रमको ननयसमत अनुगमन गरी सम्वजन्धत पक्षलाई सुझाव हदने,



कृषि तथा पशुषवकास शाखामा अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धतीको स्थापना तथा
काययन्वयनका लाधग आवश्यक सहयोग तथा ननदे शन हदने ।

छ. मुससकोट नगरपासलकामा संचालन हुने साना ससचाई आयोिनाहरुको सम्भाव्यता
अध्यायन, सभे डडिाइन, ननमायण तथा संचालन काययका लाधग आवाश्यक सहयोग गने ।
ि. संनिय तथा प्रादे सशक सरकारिाट पासलकास्तरमा संचालन हुने ससचाइका योिनहरु
प्रभावकारर रुपमा संचालनगनय आवाश्यक सहयोग गने ।
झ. क्षमता असभिद्
ृ धध


कृषि काययक्रमलाई प्रभावकारर संचालन तथा व्यवस्थापनका लाधग ससमतीका
पदाधधकारर, कमयचारीहरु, काययपासलका

तथा

व्यवस्थापीका

सदस्यहस्को

क्षमता

अबिधद्
ृ धध गने,


कृषि तथा पशुषवकास शाखाको क्षमता असभवद्
ृ धधका लाधग मुससकोट नगरपासलका
काययपासलका, प्रदे श तथा संि र अन्य ननकायसँग समन्वय एवं साझेदारी गने,

ञ. कृषि उत्पादन सामग्रीहरुको सवयशुलभ रुपमा उपलव्ध गराउन आवश्यक नीनतगत
व्यवस्था गने ।
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ट. कृषि उत्पादन, उत्पदकत्व िद्
ृ धध तथा उत्पाहदत िस्तुहरुको प्रशोधन र ििाररकरण गनय
आवश्यक नीनतगत व्यवस्था गने ।

परिच्छे द ३
स्थानीय तहमा कृवष ववकास कायायक्रम सञ्चालन ि व्यवस्थापन

३.१. यस मुससकोट नगरपासलकाको कृषि षवकासका ननती ननयम, काययषवधी, मापदण्ड ननधायरण


स्थानीय सरकार संचालन ऐनको पररधधसभत्र रहे र यस नगर पासलकाले कृषि

षवकासको लाधग ऐन, नीनतनीयम तथा काययक्रम संचालनक लाधग आवश्यक मापदण्ड
िनाइ सो को आधारमा काययक्रम संचालन गनुय पने छ ।


नीनत ननयम तिुयमा गदाय महहला कृिक, युवा, िैदेशीक रोिगारीमा रहे का िर

पररवारका सदस्यहरू, कृषि उद्धमी, साना तथा व्यवसायीक कृिकहरुका लाधग
लजच्छत गरर सामाजिक समािेशीताका आधारमा नीनत ननमायणगरर लागु गने ।
३.२.कृषि बिकास योिना र ििेट तिुयमा



यस मुससकोट नगरपासलकाले

कृषि षवकास ससमनतको सहयोगमा भूगोल अनुसार

प्राबिधधक रुपले उपयुक्त हुनग
े री कृषि क्षेत्रको प्राथसमकता ननधायरण गने छ ।
यस मुससकोट नगरपासलकाले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीियकालीन कृषि
षवकास योिना तिुयमागरी काययपासलकािाट स्वीकृत गराई राख्ने र उक्त योिनामा

सलएका नीनत रणनीनतलाई आवश्यकतानुसार यस मुससकोट नगरपासलकाको आवधधक
योिनामा समावेश गरी लागु गने गराउने ।


यस मुससकोट नगरपासलका िाट ििेट पूवायनुमान र मागयदशयन प्राप्त भए पनछ

ससमनतको िैठक िाट वडास्तर र गाउँ पासलका स्तरीय ििेट पूवायनुमानलाई िाँडफाँट
गनय कृषि षवियक सिै सरोकारवालाको वैठक आयोिन गर्यने ।


कृषि षवकास ससमतीले स्वीकृत बिियगत क्षेत्र र आवधधक योिनाले सलएका लक्ष र

उद्दे श्य प्राजप्तका लाधग िाषियक योिना तिुयमाको ससलससलामा ििेट पूवायनुमान र
मागयदशयन मा समावेश गनय यस मुससकोट नगरपासलका सग समन्वय गने छ ।


यस मुससकोट नगरपासलकाले

कृषि षवकास को योिना तिुयमा गदाय साना तथा

मझौला ससंचाईको योिनालाई समेत समािेस गरर िनाउनु पने छ । स्थानीय तहमा
ससंचाईका योिना िनाउदा तथा सो को कायाय संचालन गदाय िलउपभोक्ता ससमनत
को सकक्रय सहभाककता सुनुजश्चत गनुय पने छ ।


योिनाको प्राथसमकता ननधायरण, तिुयमा तथा कायायन्वयन अनुसूची १ िमोजिम हुनेछ
।

३.३. कृषि तथा पशुषवकासका क्षेत्रमा विेट व्यवस्थापन तथा प्रवाह प्रकक्रया
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क. संि र प्रदे श सरकारिाट मुससकोट काययपासलकामा

सशतय, बिशेि वा समपूरक अनुदानको

रुपमा कृषि क्षेत्रको ििेट प्राप्त वा ननकासा हुनेछ र यस मुससकोट नगरपासलका
काययपासलकाले पनन आफ्नो आय वा समाननकरण अनुदानिाट रकम थपगरी पठाउन
सक्ने छ ।

ख. िैदेसशक श्रोतको अनुदान, ऋण वा प्राषवधधक सहायता अन्तगयतको रकम समेत सशतय
रुपमा पासलकाले ननकासा पठाउने छ ।

ग. यसरर कृषि क्षेत्रकालाधग प्राप्त भएको रकम सम्िजन्धत सभािाट ििेट स्वीकृत भएको

सात हदन सभत्र नगरपासलकाको प्रमुखले सम्िजन्धत प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतलाई
ििेट खचय गने अजख्तयारी प्रदान गने छ ।

ि. कृषि, पशु शाखाले आफुलाई प्राप्त अजख्तयारी र कायायन्वयन मागय दशयन कृषि षवकास
ससमनतमा पेश गने र कायय जिम्मेवारी तासलका िमोजिम जिम्मेवार पदाधधकारीलाई
काययक्रमको िाँडफाँट गरी खचय गनय गराउने ननदे शन हदनेछ ।
ङ. अनुदान र सहुसलयत षवतरण सम्िजन्ध छुट्टै काययषवधी सम्िजन्धत काययपासलकािाट
पाररत गराई राख्नु पने छ ।
च. प्राप्त वस्तुगत सहायता षवतरण भन्दा अगाडड गुणस्तर यकीन गरी ननजश्चत भए
पनछमात्र षवतरणको ब्यवस्था समलाइने छ ।

छ. कृषि काययक्रममा वैदेसशक सहायता अन्तगयतको रकम भए सम्झौता िमोजिमको शतयका
अधधनमा रही खचय गनुय पने छ र आधथयक प्रनतवेदन तोककएको ढाँचामा सम्िजन्धत
षवकास साझेदारलाई समेत उपलब्ध गराउनु पने छ ।
ि. यहद िैदेसशक

सहयोगको

प्राषवधधक

सहायता

अन्तगयत

रकम

संिीय

सरकारको

स्वीकृनतमा स्थानीय तह संग सम्झौता गरी कायय संचालन गररएको छ र रकम
स्थानीय कोििाट प्राप्त भएको छ भने द्वीपक्षीय सम्झौता िमोजिमका शतय पालना
गनुयपने छ र ननिले मागेको ढाँचामा हहसाि िुझाउनु पने छ ।
झ. नय सिै काययको लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी सम्िजन्धत अजख्तयारी प्राप्त शाखा प्रमुखको

हुने छ र िाषियक रुपमा लेखापरीक्षण प्रनतवेदन सम्िजन्धत षवकास साझेदारलाई समेत
उपलब्ध गराउनु पने छ ।

ञ. लेखा सम्िजन्ध सम्पूणय प्रनतिेदन वाषियकरुपमा सम्िजन्धत सभाको लेखा ससमनतमा
प्रस्तुत गनय सम्िजन्धत काययपासलकामा प्रस्तुत गनुय पने छ, र

ट. ििेट कायायन्वयन गदाय षवतीय िोखखम न्यूननकरणका कारण र ननराकरणका उपाय
समेत अिलम्िन गरी न्यूननकरण गने पहल गने ।

३.४. पारदसशयता, ििावदे हहता तथा उत्तरदानयत्व, प्रचार, प्रसार, सूचनाको हक र सुशासन
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यस मुससकोट नगरपासलकामा गररने कक्रयाकलाप, प्रदान गररने सेवा सुषवधालाई
पारदशी, उत्तरदायी, ििाफदे हह र प्रभावकारी रुपमा नागररक प्रनत सम्िेदनसशल भइ
संचालन गने ।



यस मुससकोट नगरपासलकामा काययक्रम संचालन गदाय सुशासनका मूलभूत मान्यता
िस्तै कानूनी शासन, आधथयक अनुशासन, मानव अधधकारको पूणय प्रत्याभुनत,
षवकेन्रीकरण तथा भ्रष्टाचारमुक्त

प्रशासन िस्ता असल शासनका आधारभूत

मान्यतालाई आत्मसात गदै काययगने संस्कृनत अिलम्िन गने ।


यस मुससकोट नगरपासलकामा सुशासन कायम गनय गराउन कृषि षवकास ससमनतले
षवशेि पहल गने छ र स्थानीय सरकारिाट कृषि काययक्रममा सुशासनको प्रत्याभुनत
हदलाउन असल शासनका ननम्न मूल्य मान्यताको अिलम्िन गने ।



कृषि काययक्रममा सम्िद्ध सिै कमयचारी र संिसंस्था यस मुससकोट नगरपासलका
प्रनत उत्तरदायी भइ कायय गने छन र तोककएको जिम्मेवारी तोककएको समयमा
सम्पादन गरी ििाफदे ही प्रशासन संचालन गने ।



यस मुससकोट नगरपासलकामा कृषि षवकास ससमनत िीच कायय जिम्मेवारीको स्पष्ट
िाँडफाँट कायय षवभािन ननयमावलीमा व्यवस्थागरी गररनुका साथै कृषिसम्िजन्ध
काययका लाधग जिम्मेवार संस्थाकोरुपमा यस ससमनतको षवकास गररने छ र

ससमनतले पनन सम्िद्ध कायायलयलाई काययजिम्मेवारी ककटान गरी जिम्मेवार
िनाउन सहिीकरण गने छ ।


कृषि समिद्ध सिै शाखा प्रमुख िीचमा काययसम्पादन करार गररने छ र उक्त
करारको संस्थागतरुपमा ननयसमत समीक्षा गने गराउने ब्यवस्था समलाउने ।



कृषि सम्िद्ध सिै शाखा वा कायायलयले आफ्नो शाखािाट उपलब्ध गराइने सेवा,

सुषवधा लाई ननहदय ष्ट ढाँचामा नागररक िडापत्रमा प्रकासशत गरर राख्ने ब्यवस्था गने
।


षवकास ननमायणका काययमा नागररकको सहभाधगता िद्
ृ धध गराउन सहभाधगतातत्मक
समावेशी योिना प्रकक्रया अननवायय अवलम्िन गररने छ र कायय संचालन गदाय

नागररकको सहभाधगता स्वासमत्व प्राप्त हुनेगरी गररने छ । यसरी कायय गदाय षवशेि
गरे र दसलत, अल्पसंख्यक, ससमान्तकृत वा साना ककसान र महहला प्रनत षवशेि
सम्िेदनशील रहनेगरी कायय ब्यवस्था समलाउने ।


ननजश्चत रकम भन्दा माधथको षवकास ननमायणकाययमा सिै षववरण दे खखने गरी
योिना स्थल र साियिननक स्थानमा सूचना पाटीको (होडडिंग िोडयको) व्यवस्था गने ।



नागररकको गुनासो सुन्ने र संिोधन गने संस्थागत संयन्त्र स्थाषपत गरी कक्रयासशल
गराइने छ ।
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सुशासनका

अभ्यासहरु

िस्तै

सावयिननक÷सामाजिकपरीक्षण, नागररक

सुनवाई,

नागररक पष्ृ ठपोिण प्रनतवेदन सम्िजन्धत काययषवधीमा तोककएको समयमा गने
गराउने व्यवस्था समलाउने ।


सावयिननक खरीद ऐन ननयमावली िमोजिम खररद कायय गने गराउने ।



आचार संहहता अननवाययरुपमा पररपालना गने गराउने ।



सूचनाको हक सम्िजन्ध ऐनको पालना गररने र िधगयकृत िाहे कका सिै सूचना



नागररकको पहुँचमा प¥
ु याउने ।
िाषियक काययक्रम र ििेट र चौमाससक तथा िाषियक

षवकासका ननती ननयम, काययषवधी, मापदण्ड ननधायरण ।


मुससकोट नगरपासलकाको कृषि

स्थानीय सरकार संचालन ऐनको पररधधसभत्र रहे र यस

नगर पासलकाले कृषि

षवकासको लाधग ऐन, नीनतनीयम तथा काययक्रम संचालनक लाधग आवश्यक मापदण्ड
िनाइ सो को आधारमा काययक्रम संचालन गनुय पने छ ।


नीनत ननयम तिुयमा गदाय महहला कृिक, युवा, िैदेशीक रोिगारीमा रहे का िर

पररवारका सदस्यहरू, कृषि उद्धमी, साना तथा व्यवसायीक कृिकहरुका लाधग
लजच्छत गरर सामाजिक समािेशीताका आधारमा नीनत ननमायणगरर लागु गने ।
३.५. अनजिमन, मजल्यांकन, समीक्षा ि प्रततवेदन
क. अनजिमन


योिना

वा

काययक्रमको

एकल वा

संयुक्त

अनुगमन

काययको

काययतासलका

नगरपासलकाको अनुगमन ससमनतिाट स्वीकृत गराईराख्ने र ििेट समेत छुट्ट्याउने
।


कृषि षवकास ससमनतले आवस्यकतानुसारको अनुगमन संयन्त्र गठन गरी ननयसमत

अनुगमनको ब्यवस्था समलाउने छ । यस मुससकोट नगरपासलकामा अनग
ु मन र
सुपररवेक्षणका लधग

उप मेयरको संयोिकत्वमा गहठत संस्थागत संयन्त्रको

व्यवस्था भएकोले उक्त संयन्त्रँंंग ससमनतले समन्वय गरी अनुगमनको ब्यवस्था
गने ।



सूचना प्रषवधधको उपयोगिाट अनुगमन सूचना प्रणाली ितयमानमा स्थाषपत गदाय
उपयुक्त हुने हुनाले अनुगमनका लाधग उपयुक्त प्रणाली षवकास गने ।
कृषि षवकास ससमनतले पनन आफु अन्तगयत संचासलत काययक्रमहरुको समयमै

अनुगमन गनय कृषि षवकास ससमनतको संयोिक वा अन्य सदस्यको संयोिकत्वमा

सम्िद्ध शाखाका प्रमुख वा ननिको प्रनतननधध, गैरसरकारी संस्थाको प्रनतननधी, कृिक
समूहको प्रनतननधध, सहकारी संस्थाको प्रनतननधध रहे को अनुगमन उप ससमनत गठन
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गने र त्यस्को सधचव कृषि शाखा प्रमुख वा ननिले तोकेको अधधकृत कमयचारी हुने
व्यवस्था समलाउने ।


स्थानीय प्राथसमकता प्राप्त, िहुिषियय वा पूजिगत लगानी अत्यधधक भएका योिना,
काययक्रमहरुका लाधग छुट्टै सूचक तयार गरी ननयसमत अनुगमन गने प्रणाली
स्थाषपत गररने छ र दे खा परे का समस्या समयमै समाधान गरी योिना काययक्रम
सुचारु गराउने व्यवस्था समलाउने ।



ससमनतले बिियगत शाखा पनन सुपररवेक्षण तथा अनुगमनका लाधग ििेटको
ब्यवस्था गरी अनुगमन गनय गराउन आवस्यक ननदे श हदने ।

ख. मध्यावगध मजल्ल्यांकन


मुससकोट नगरपासलकामा आवधधक योिना तयार गरी संचालनमा ल्याएको छ भने

उक्त योिनाको समजष्ट उपलजब्ध र पररणामको मापन हुनेगरी िाह्य ननकाय वा
बिशेिज्ञिाट मध्यावधध मुल्लायांकन गने प्रणाली अिलम्िन गने, र


िहु िषियय योिना वा प्राथसमकता प्राप्त योिना हरुको पनन मध्यावधध मुल्यांकन
गररने प्रणाली अिलम्िन गने ।

ि. अक्न्तम मजल्यांकन


योिनाका िहृ तर लक्ष र उद्दे श्य हाँससल भए नभएको, कहाँ, के कस्ता सिल र

कमिोर पक्ष रहन गए बिश्लेिण गरी व्यवस्थापनलाई उपयुक्त नीनत, रणनीनत तय
गनय मदत पु¥याउन अजन्तम मुल्यांकन को ब्यवस्था गने ।


मुससकोट नगरपासलकाको तयार गरे को आवधधक योिनाको समजष्ट अजन्तम प्रभाव
मुल्यांकन गने प्रावधान राख्ने



मूल्यांकन प्रणालीमा कृषिक्षेत्रको समेत प्रभाव मुल्यांकन गनय गराउन ब्यवस्था
समलाउने ।



आजन्तम मुल्यांकनका लधग तेस्रो पक्षका षवज्ञिाट गनुय गराउने ब्यवस्था गने ।

घ. समीक्षा


मुससकोट नगरपासलकामा प्रत्येक चौमाससक र िाषियक रुपमा संचासलत सिै योिना,

काययक्रम, आयोिना वा कक्रयाकलापहरुको प्रगनत समीक्षा काययपासलकाले गने हुनाले
कृषि षवकास ससमनतले पनन ससमनत अन्तगयतका सिै काययक्रमको ससमनतमा समीक्षा
गरी समीक्षाको ननचोड सम्िजन्धत काययपासलकाको समीक्षा िैठकमा पेश गने ।


यस्तो समीक्षा वैठकको आयोिन मुससकोट नगरपासलकाको िैठक िस्नु अगाडी
ननजश्चत गने ।
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यस समीक्षा िैठकमा सरोकारिाला सिै सरकारी, गैरसरकारी, ननिी, सहकारी, षवकास
साझेदारहरुको सहभाधगता सुननजश्चत गने ।



समीक्षामा आँकडा प्रस्तुनत गनुय भन्दा पनन दे खा परे का मुद्दा, समस्याहरुिारे

छलफल गने र समस्या समाधानका सहि उपायको खोजि गने र कुन तहिाट



उक्त समस्या समाधान हुने हो सोको समेत जिम्मेवारी तोक्ने कायय गने ।
कृषिमा पूजिगत खचयमा कमी हुनुमा दे खापरे का समस्याको समेत समयमै ननदान
गररने गरी समाधान खोज्ने ।
स्थानीय, प्रादे सशक वा राजष्िय प्राथसमकता प्राप्त योिनाको २÷२ महहनामा समीक्षा
गररने प्रणाली अिलम्िन गने ।



षवकास साझेदारहरुको सहयोगमा संचासलत योिना को समीक्षा समेत गने र



समीक्षा िैठकमा प्राप्त गुनासाहरुलाई समेत सम्िोधन गने ।

ङ. प्रततवेदन


यस मुससकोट नगरपासलकाले पाररत गरे को आधथयक काययषवधी अनुसारको ढाँचामा
आधथयक प्रनतिेदन माससक रुपमा अजख्तयार प्राप्त शाखा प्रमुखले तोककएको
कायायलय वा ननकायमा पठाउने ।



भौनतक प्रगनत प्रनतवेदन साधारणतया चौमाससक भुक्तान भएको ७ हदन सभत्र
अजख्तयार प्राप्त शाखा प्रमुखले मुससकोट नगरपासलकामा पठाउने ब्यवस्था समलाउने
।



यसकालाधग कृषिसंग सम्िद्ध सिै सरोकारवाला िाट समय मै प्रनतवेदन संकलन

गरी ननजश्चत फरम्याटमा राखख एकककृत गरी सम्िजन्धत मुससकोट नगरपासलकामा
पठाउनु पने भएकोले कृषिसँग सम्िद्ध ननकाय हरुले पनन आ÷आफ्नो ननकायको
भौनतक प्रनतवेदन ससमनतका सधचव वा शाखा प्रमुख समक्ष पठाउने र


चौमाससक प्रनतवेदनमा भौनतक प्रगनतका साथै आय व्ययको समग्र जस्थनत प्रस्तुत
गररने व्यवस्था गने ।

काययक्रम कायायन्वयन प्रततवेदन


अजख्तयारर प्राप्त प्रत्येक ननकायले माससक रुपमा षवत्तीय र प्राथसमकता प्राप्त
काययक्रमको दइु ÷दइु महहनामा र अन्य सिै काययक्रमको चौमाससक रुपमा भौनतक
प्रगनत प्रनतवेदन तोककएको ढाँचामा सम्िजन्धत काययपासलकामा पठाउने ।



यसरी पठाएको प्रनतवेदन सम्िजन्धत बिियगत ससमनतको सधचवलाई समेत उपलब्ध
गराउने ।



प्राथसमकता प्राप्त योिनाको २÷२ महहनामा प्रमुखले काययपासलकामा समीक्षा गरी

वाधा अडकाउ भए फुकाउने र समयमा प्रगनत हाँससल गने रणनीनत समेत तय गने
।
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चौमाससक प्रगनत प्रनतवेदन जिल्ला समन्वय ससमनत, प्रदे श वा संिीय सरकारको
सम्िजन्धत मंत्रालयमा एकककृत गरी महहना भुक्तान भएको १५ हदन सभत्र प्रस्तुत
गने ।



िाषियक प्रनतवेदन पठाउने सम्िजन्धत काययपासलकाले िाषियक प्रनतवेदन तोककएको
ढाँचामा आधथयक ििय भुक्तान भएको एक महहना सभत्र सम्िजन्धत जिल्ला समन्वय
ससमनत, प्रदे श तथा संिीय मंत्रालयमा पठाउनु पने र



प्रगनत जस्थनतको आधारमा कमयचारीको काययसम्पादन मुल्यांकन गने प्रणाली
स्थाषपत गने यसका लाधग प्रत्येक कमयचारीको कायय जिम्मेवारी षविरण प्राप्त गरी
तदनुसार कमयचारीको काययसम्पादन मुल्यांकन गने ।

परिच्छे द ४
बबबबध संसोधन, खािे जी ि वचाउ
क. स्थानीय तहमा संचासलत कृषि तथा पशु षवकासका काययक्रम यसै व्यवस्था िमोजिम
संचालन भएको माननने छ ।

ख. कार्य नयवधी संसोधनः यस कार्यनयवधीलाई मुससकोट नगरपासलकाको आवश्यकता अनुसार
संसोधन तथा खारे िी गनय सक्ने छ ।

ग. यस कार्य नयिधीमा उल्लेख नभएका अन्य कुराहरु स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र
प्रचसलत कानून िमोजिम हुने छ ।

अनजसूगच १
योिनाको प्राथासमकता ननरधारण तथा ननमायणक चरणहरूः
बििय क्षेत्रगत वा आवधधक योिना तिुयमा गदाय कृषि क्षेत्रको सम्िजन्धत स्थान बिशेि को

संभाव्यता हे री दे हायका आधारमा प्राथसमकीकरण र कृषि व्यवसायीकरणका माध्यमिाट
प्राथसमकताका बिियमा ध्यान पुरयाउने ।



आधथयक षवकास तथा गररिी ननवारणमा प्रत्यक्ष योगदानपुग्ने,
उत्पादनमूलक तथा नछटो प्रनतफल प्राप्त गनय सककने,



स्थानीय िनताको िीवनस्तर, आम्दानी र रोिगार िढ्ने,



महहला िालिासलका तथा षपछडडएका वगय क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने,



लैङ्धगक समानता र सामाजिक समावेशीकरण असभवद्
ृ धध हुने,
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वातावरणीय

संरक्षण

तथा

सम्वद्यधन, िलवायू

पररवतयन

अनुकूलनमा

सिाउ

पु¥याउनुका साथै हदगो षवकासको लक्ष प्राजप्तलाई प्राथसमकता हदई तिुयमा गनय
सिाउ पु¥याउने र


िाषियक योिना तयार गदाय बििय क्षेत्रगत, आवधधक योिनाका लक्ष, उद्दे श्य, नीनत,
रणनीनत र काययक्रम प्राथसमकता समेत लाई

ध्यानमा राखी िाषियक योिना,

काययक्रम ििेट तिुयमा गदाय ध्यान हदने ।

क. योिना तिुयमाका चरण र प्रकक्रया


िाषियक योिना तिुयमा गदाय ििेट ननधायरण ससमनतिाट कृषि क्षेत्रको ििेट

पूवायनुमानको सीमा र मागयदशयन तयारीमा माग भएको आवश्यक प्राषवधधक सहयोग
पु¥याउने ।


मुससकोट नगरपासलकािाट आगामी िियको श्रोतको अनुमान, ििेट सीमा तथा
मागयदशयन प्राप्त भएपनछ कृषि क्षेत्रसँग सम्िद्ध सिै सरोकारवालाहरु (बिियगत

शाखा, गैरसरकारी संस्था, ननिी क्षेत्र, सहकारी संस्था, षविय षवज्ञ आहद) को िैठक
िोलाउने ।


कृषि क्षेत्र÷उपक्षेत्रगत (पशु स्वास्थ, मत्स्यपालन, फलफूल खेनत, तरकारी आहद) को
नगरपासलका स्तररय र वडास्तरीय पव
ू ायनुमानको प्राप्त िधगयकरणलाई लगानीका क्षेत्र
तोकी उप क्षेत्रगत तथा वडास्तरीय कृषि काययक्रमको ििेट पव
ू ायनुमान र मागयदशयन
तयार गने ।



प्राप्त ििेट पव
ू ायनुमान, मागयदशयन र अिलम्िन गररने नीनत रणनीनत र बििय र

भौगौसलक क्षेत्रगत लगानीको िाँडफाँट गरी सम्िजन्धत शाखा, सेवाकेन्र, वडा वा
इकाईमा मागयदशयन सहहत ििेट पूवायनुमान पठाइने र सम्िजन्धत जिम्मेवार व्यजक्त
समेत तोकी योिना तिुयमा प्रकक्रयाको थालनी समेत गने ।


बिियगत ननकाय र गैरसरकारी संस्थाको काययक्रम िीचमा पनन पररपूरकता कायम
गरी एकककृत योिना तिुयमा गने गराउने ।



वजस्त स्तरमा रहे का कृिक समूह, ससमनत तथा संस्थासँग अन्तरकक्रया गरी नतनका
माग

र

प्राथसमकताहरुलाई

सम्िोधन

गनय

र

नतनले

गनय

सक्ने

लागत

सहभाधगतालाई समेत संकलन गरी उनीहरुकै सहभाधगतामा तोककएका मापदण्डका
आधारमा प्राथसमकता ननधायरण गने ।


सिै वजस्त र टोलस्तरिाट माग र प्राथसमकता संकलन भए पश्चात सम्िजन्धत वडा
सधचवले बिियगत र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी बििय क्षेत्रगत रुपमा
काययक्रम र ििेट छुट्याउने र ििेट पूवायनुमानको रकमसँग मेलखाने गरर एकककृत
गरी वडा अध्यक्ष समक्ष िटिढको षविरण पेश गने ।



यहद कुनै योिना वा काययक्रम अत्यन्त िरुरर छ र ििेट पूवायनुमान सभत्र रहन
नसकेमा गाउँ स्तरीय योिना मा समावेश गने गरी सुची समेत प्रस्तुत गने ।
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वडाससमनतले सिै सरोकारवाला को िैठक िोलाई यसरी वजस्त र टोलस्तर िाट
संकसलत भएको सूचीमा बिियगत प्राथसमकता ननधायरण अनुसार रुिु गरर वडा
ससमनतिाट

पाररत

गने

र

यसरी

पाररत

गदाय

वडास्तरीय

तथा

मुससकोट

नगरपासलकापासलकास्तरीय योिनामा िधगयकरण गरी ससफाररश सहहत सम्िजन्धत
काययपासलकामा पेश गने ।


यहद कुनै योिना दइु वा दईु भन्दा वहढ वडामा संचालन गररनु पने रहे छ भने ती

वडािीचको समन्वय िैठक राखी अन्तर वडास्तरीय योिनाको प्राथसमकता समेत
सम्िजन्धत काययपासलकामा ससफाररश सहहत पेश गने ।


नगर

काययपासलका

सधचवले

वडावाट प्राप्त

सिै

सूचीलाई

तथा

नगरपासलका

पासलकास्तरीय बिियगत शाखािाट प्राप्त सूचीलाई समेत एकककृत गने र यसरर
एकककृत गररएको सूचीलाइ बििय क्षेत्रगत प्राथसमकताक्रम अनुसार सुची तयार
गनुयका

साथै

उक्त

सुचीलाई

वडास्तरीय

र पासलकास्तरीयमा

िधगयकरण गरी

सम्िजन्धत ििेट तथा काययक्रम तिुयमा ससमनतमा पेश गनय अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष
प्रस्तुत गररने र उक्त योिना तिुयमा ससमनतमा पठाउने ।


ििेट तथा काययक्रम तिुयमा ससमनतले यसरी प्राप्त योिना र काययक्रमलाई
सम्िजन्धत बििय क्षेत्रगतगत ससमनत मा छलफलका लाधग पठाउने ।



कृषि सम्िन्धी बिियगत ससमनतले यसरी वडा, षवियगत शाखा तथा कृषि सम्िजन्ध
गैर सरकारी संस्था, ननिीक्षेत्र र सहकारी संस्थािाट प्राप्त सुचीलाई एकककृत गरी

आफुलाई प्राप्त ििेट पूवायनुमान र मागयदशयन अनुसार भए नभएको हे नुयका साथै
प्रदे श र संिीय योिना तथा काययक्रमसँग पररपूरकता कायम समेत गराउने ।


कृषिसँग सम्िजन्धत अन्य बिियगत ननकायसँग समेत पारस्पररकता हुनेगरी कृषि
सम्िजन्ध िाषियक तथा िहुिषियय काययक्रम र ििेट प्राथसमकता क्रम ननधायरण गरी

मुससकोट नगरपासलका काययपासलका स्तरीय ििेट तथा काययक्रम तिुयमा ससमनतमा
राय ससफाररश सहहत पठाउने ।


यस नगरपासलका लाधग ििेट वक्तव्यमा पाररनु पने कृषि सम्िन्धी नीनत समावेश
गरी कृषिमा हुने समजष्ट लगानी र उपलब्धीको प्रक्षेपण सहहतको नीनत तयार गरी
सम्िजन्धत सभामा पेश गररने ििेट िक्तव्यको मसौदा समेत तयार गरी योिना
तिुयमा ससमनतमा प्रस्तुत गने ।

योिना तिुयमा ससमनतले कृषि ससमनत िाट प्राप्त गरे को एकककृत काययक्रम, ििेट र नीनत
नगरपासलकामा पठाउनु अगाडी ननम्न कायय गने,


सम्िजन्धत क्षेत्रमा संचालन हुने योिना र काययक्रममा दोहोरोपन आउन नहदने गरी
आपसी तादाम्यता र पररपरू कता कायम गने व्यवस्था समलाउने ।
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ििेट तथा काययक्रमको बिियक्षेत्रगत सम्िजन्धत ससमनतमा पुनः छलफल गराउनु
पने भए गराई अजन्तम प्रस्ताव तयार गरी काययपासलकामा पेशगनय आदे श हदने ।



आवधधक योिना तयार भएको रहे छ भने उक्त आवधधक योिनाको दरू दृजष्ट, लक्ष,

उद्दे श्य, नीनत र काययक्रमका प्राथसमकता अनुकूल भए नभएको हे री उक्त आिधधक


योिनासँग तालमेल हुनेगरी प्रस्तुत गने ।
संिीय सरकारमा नेपाल सरकारले ििेट प्रस्तुत गने समय िेष्ट १५ गते तोककएको
हुनाले ििेट िक्तव्यको संिीय नीनत समेत स्थानीय तहमा असर पने भए सो
षविय समेत स्थानीय तहको नीनत र काययक्रम समािेश गने ।



त्यस्तै प्रदे श सरकारले िेष्ठ मसान्त सभत्र ििेट र काययक्रम प्रस्तुत गने हुँदा
स्थानीय तहलाई असर पने भए सो षविय समेत स्थानीय तहको नीनत र काययक्रम
समािेश गने ।





आगामी आधथयक िियको नीनत तथा काययक्रमको अजन्तम प्रस्ताव तयार गने ।

यहद वहु िषियय योिना रहे छ भने त्यसको लगानीको प्रक्षेपण र उपलजब्ध लक्ष
समेत ननधायरण गरी प्रस्तुत गने ।

ििेट सीमा सभत्र रही ििेट तथा काययक्रमको प्राथसमकीकरण गने र िाटा ििेट
प्रस्तुत गनय िन्दे ि रहे को हुँदा कुनै हालतमा पनन िाटा ििेट र काययक्रमा ससफाररश
नगने ।



सम्िजन्धत नगर सभामा प्राप्त ििेट तथा काययक्रममा छलफल गरी अिाढ २५ गते
सभत्र काययपसलका सँग केहह थप िुझ्नु पने भएमा काययपासलकामा ननदे शन सहहत
प्रस्ताव सम्िजन्धत काययपासलकामा कफताय पठाउने व्यवस्था गने ।



काययपासलकाले यसरी प्राप्त कफताय हुन आएको ििेट तथा काययक्रममा केहह हे रफेर
गनय उधचत दे खखएमा वा नदे खखएमा पष्ु ट्याँई सहहत पन
ु ः सम्िजन्धत सभामा राय
सहहत पेश गने ।




सम्िजन्धत सभाले अिाढ मसान्त सभत्र ििेट र काययक्रम पाररत गरर सक्नुपने ।

ििेट र काययक्रम सावयिननकककरणः सभािाट स्वीकृत भए पनछ बिसभन्न संचार
माध्यमिाट सवयसाधारणको िानकारीकालाधग ििेट, काययक्रम र सलइएका नीनत
काययपासलकाले प्रकासशत गनुयपने छ ।

ख. योिना कायायन्वयन


नगरसभा िाट पास भएका कृषि योिानहरुको प्रभािकारर संचालनका लाधग
आिस्यकता अनुसार स्थानीय मापदण्ड तयार गरर सोको आधारमा काययक्रम
कायायन्वयन गने छ ।



सिै सरोकारवालाले काययक्रम र ििेट को कायायन्वयन र जिम्मेवारी तासलका तयार
गनेः
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काययक्रम स्वीकृत भए पनछ सरोकारवाला सिै षविय प्रगनत प्रनतवेदन आमसंचार माफयत
सावयिननक गने गराउने र कायायलयको सूचना पाटी र वेि साइटमा राख्ने ।
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