
लालीगुरााँस नगरपाललका बसन्तपुर तेह्रथुम 

मेयरसंग किसान  िाययक्रम िायायन्वयन ननरे्दशििा २०७५ 
प्रस्तावना 
 नगरवासीहरुले भोग्न ुपरेिो िष्टिर समस्यािो रुपमा रहेिो कवद्यमान गररबीलाई ननवारण गरी कवपन्न 
नगररििो आनथयि, सामाशिि स्तरलाई मानथ उठाउन ुनै हाम्रो साम ुसबैभन्र्दा ठूलो चनुौती रहेिो छ । आठौं 
योिनािालरे्दशि नै गररबी ननवारणलाई प्रमिु उद्दशे्य रािी कवकवध के्षत्रगत तथा लशक्षत िाययक्रमहरु तिुयमा गरी 
सञ्चालन गररएिा छन ्। सोही अनरुुप कवपन्न तथा िााँगररला किसान पररवारहरुलाई लशक्षत गरी लालीगरुााँस 
नगरपानलिाले २०७५ सालरे्दशि नगरपानलिािा सबै वडाहरुमा मेयरसंग किसान िाययक्रम सञ्चालन  गरररै्द छ 
। गररबी ननवारणिा लानग िृकि िाययक्रमिा माध्यमबाट गररबहरुलाई आनथयि, सामाशिि साधन एवं स्रोत र 
सकुवधाहरुमा पहुाँच बढाउन ु आवश्यि रहेिो छ । िसले गररबहरुिो आत्मकवश्वास बढ्निुा साथै कविास 
प्रकक्रयािो तिुयमा, िायायन्वयन र सञ्चालनमा सकक्रय सहभानगता हनु गई नतनीहरुलाई मूलप्रवाहमा संलग्न हनु 
सक्ने अवसर प्रर्दान गर्दयछ । उक्त िुरालाई आत्मसात गरै्द मेयरसंग किसान िाययक्रमले आनथयि रुपले कवपन्न 
तथा िााँगररला किसान पररवारहरुलाई कविास प्रकक्रयामा संलग्न हनुे अवसर नसियना गनय िोिेिो छ । यस 
िाययक्रमलाई गररवी ननवारणिा लानग लशक्षत गरेर सञ्चानलत अन्य िाययक्रमहरुसाँग ननिटतम र समन्वयात्मि 
सम्बन्ध राख्रै्द सञ्चालन गनय वाञ्छनीय भएिोले, 

   स्थानीय सरिार सञ्चालन ऐन २०७४ िो र्दफा ११(२) िो प्रिरण “ण,र्द” तथा लालीगरुााँस 
नगरपानलिािो प्रिासिीय िाययकवनध (ननयनमत गने) ऐन २०७५ िो र्दफा(४) ले दर्दएिो अनधिार प्रयोग गरी 
लालीगरुााँस नगरपानलिाले यो ननरे्दशििा वनाएिो छ । 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः  

 (ि) यस ननरे्दशििािो नामः “मेयरसंग किसान िाययक्रम िायायन्वयन ननरे्दशििा, २०७५” रहेिो  
  .छ।  

 (ि) यो ननरे्दशििा लालीगरुााँस नगरिाययपानलिावाट स्वीिृत भएिो नमनतबाट लाग ुहनुेछ ।  

२. पररभािाः कविय वा प्रसङ्गले अिो अथय नलागेमा यस ननरे्दशििामाः  

 (ि) “नगरपानलिा” भन्नाले लालीगरुााँस नगरपानलिा बसन्तपरु तेह्रथमुलाइ िनाउाँ छ र सो िब्र्दले  
 नगरिाययपानलिा समेतलाई िनाउाँ छ । 

 (ि) “समहू/संस्था” भन्नाले यस ननरे्दशििामा ब्यवस्था भए वमोशिम गठन भइ र्दताय भएिा   
 समूहलाई िनाउाँ छ । 

     (ग) “िनप्रनतनननध” भन्नाले नगरपानलिामा ननवायशचत प्रमिु, उपप्रमिु, वडाध्यक्ष, िाययपानलिा   
 सर्दस्य तथा नगरसभा सर्दस्यलाई िनाउाँ छ । 

३. उद्दशे्यः  

िाययक्रम संचानलत के्षत्रिा कवपन्न तथा िााँगररला किसान पररवारिो स्वरोिगार नसियना गनुय तथा आयमूलि 
कक्रयािलापहरुिो माध्यमद्वारा सामाशिि, आनथयि कक्रयािलापमा संलग्न गराउाँरै्द गररवीिो रेिाबाट मानथ 
उठाई स्वाबलम्वनतफय  अग्रसर गराउन ुयसिो मूलभतू उद्देश्य रहेिो छ । यसिा अनतररक्त अन्य कवशिष्ट 
उद्देश्यहरु यस प्रिार छनः्  

३.१ सामाशिि पररचालनिा माध्यमबाट कवपन्न किसान पररवारलाई संगदठत हनु ेअवसर नसियना गने ।  

३.२ स्थानीय स्तरमा मानव संिाधनिो कविास गरी सामाशिि पूाँिीिो कविास गने ।  

३.३ आन्तररि बचत संिलन र पररचालन गनय उत्प्ररेरत गने। 



३.४  िृकि प्रसार, प्रकवनध बिार व्यवस्थापन र बिार प्रणाली आदर्दसाँग गररबिो पहुाँच बढाउने ।  

३.५ आय अनभबकृििो कक्रयािलापिा लानग संस्थागत ििायसाँग गररबिो पहुाँच बढाउने ।  

३.६ अगायननि िृकि उत्पार्दनिो अनभबकृि गरै्द िृकििन्य उद्यमबाट स्वरोिगार नसियना गने ।  

३.७ किसानलाई ब्यवसाकयि रुपले पिपुालन गनय उत्प्ररेरत गने । 

३.८ ननणयय प्रकक्रायमा कवपन्न व्यशक्तलाई प्रत्यक्ष संलग्न हनु अवसर सिृना गरी उनीहरुिो आत्मकवश्वास 
बढाउाँरै्द सिक्तीिरण गररनिुा साथै स्वावलम्बी हनु अग्रसर गराउने ।  

 

४. िाययक्रम िायायन्वयन गर्दाय रे्दहायिा िाययनीनतहरुिो अवलम्वन गररन ेछः  

४.१ नगरपानलिािो ननणयय अनसुार समहू/संस्थािो माग र आवश्यक्तालाई आधार मानी िाययक्रम 
संचालन गररने छ ।  

४.२ यसरी संचानलत िाययक्रमिो अनगुमन तथा सपुरीवेक्षण नगरपानलिा िायायलय तथा वडा 
िायायलयवाट गररने छ । 

४.३ सहभानगतात्मि कवनधवाट  कवपन्न किसान पररवारिो पकहचान गररने छ ।  

४.४ कवपन्न किसान पररवारिा सर्दस्यहरुलाई स्वेशछछि रुपमा समूह तथा सामरु्दाकयि संस्थामा संगदठत 
हनु उत्प्ररेरत गररने छ ।  

४.५ समूह/संस्थामा संलग्न व्यशक्तहरुलाई आधारभतू तानलममा संलग्न गराइने छ ।  

४.६ स्वेशछछि रुपमा सामूकहि बचत संिलन र पररचालन गनय सकक्रय गराइने छ ।  

४.७ आय अनभवकृििा कक्रयािलाप तथा िृकिमा आधाररत लघ ु उद्यम, उन्नत िातिो वीउकविन तथा 
उन्नतिातिो पिधुन िररर्द/ नश्ल सधुार र िृकिमा आधाररत प्रकवनध िररर्द गनयिा लानग  समहूिो 
माग र  स्रोतिो उपलब्धतालाई मध्यनिर गरी समहू/संस्थालाई घमु्तीिोि तथा अनरु्दान उपलब्ध 
गराइने छ ।  

४.८ सीप अनभवृकि तथा कविासिा लानग सीप कविास तानलमहरुसाँग पहुाँच बढाइने छ ।  

४.९ समूह/संस्थािा योिनाहरुलाई स्थानीय तहिो सहभानगतामूलि योिना प्रकक्रयासाँग आवि गराइन े
छ।  

४.१० संस्थागत अनगुमन व्यवस्थालाई कक्रयाशिल गराइने छ ।  

 

५. िाययक्रम संचालन गर्दाय रे्दहाय अनसुार गररन ेछः  

५.१ यो िाययक्रमिो संचालनिा लानग नगरपानलिाले आवश्यि नीनतगत तथा विेट ब्यवस्था  गनेछ, 

कवननयोशित विेटवाट समहू/संस्थामा घमु्तीिोि पररचालन, प्रकवनध हस्तान्तरण तथा सीप कविास 
िस्ता िाययक्रमहरु सञ्चालन गररने छ । उक्त नीनतगत ब्यवस्थािो पररनधनभत्र रही सामाशिि 
पररचालि, िृकि प्राकवनधि र पि ु स्वास््य प्राकवनधिहरुले समरु्दाय स्तरमा िाययक्रम सञ्चालन गने 
छन । 

 

५.२ यो िाययक्रम संचालनमा आवश्यि समन्वय, सहिीिरण तथा समरु्दायमा िकटइ िाम गने 
िमयचारीिो क्षमता कविास सम्वन्धी िाययिो शिम्मेवारी नगरपानलिािो सामाशिि पररचालन 
िािािो िाम गनय तोकिएिो िमयचारीलाई दर्दइने छ ।  



५.३ यस िाययक्रमिो अनगुमन िनप्रनतनननधहरु तथा नगरपानलिा िायायलयवाट समय समयमा हनुे छ । 
अनगुमनिा क्रममा दर्दइएिा सझुाव तथा पषृ्ठपोिणिो पालन गनुय समहू/संस्था र सम्वशन्धत 
िमयचारीिो ितयब्य हनुे छ । 

५.४ यस िाययिा लानग नगरपानलिािो ननणययले आवश्क्ता अनसुार थपघट गनय सिीन े गरी रे्दहायिा 
 िमयचारीहरु िाययक्रम अवनधभरिा लानग िरारमा ननयकु्त गररने छ। सहायि स्तरिा 
 िमयचारीहरु प्रत्येि वडामा १/१ िनािा र्दरले ननयशुक्त गररने छ ।  

   (ि) पिसु्वास््य शचकित्सि, सामाशिि पररचालन कवज्ञ तथा अन्य कविय कवज्ञ आवश्क्ता  
  अनसुार परामिय सेवा अन्तरगत नलइने छ ।  
  (ि) सामाशिि पररचालि, सहायि स्तर  

  (ग) िृकि/पिसु्वास््य प्राकवनधि सहायि, सहायि स्तर                        

 
६. यस िाययक्रमिो िायायन्वयन के्षत्र रे्दहाय अनसुार हनु ेछः  

    यो िाययक्रम लालीगरुााँस नगरपानलिा के्षत्रभर सञ्चालन तथा िायायन्वयन  गररनछे । 

 

७. यस िाययक्रम संचालन गर्दाय  कवपन्न िृिि पररवार छनोटिा आधार यस प्रिार हनु ेछः  

कवपन्न िृिि पररवारिो छनौट गर्दाय यस नगरपानलिामा स्थायी वसोवास गने, िृकि तथा पिपुालन पेिामा 
आवद्द, समहू/ संस्थामा आवद्द हनु चाहने िााँगररला किसानहरु छनोटिो प्रमिु आधार माननने छ । 

    

८. यस िाययक्रमिा लानग सामाशिि पररचालि, िृकि प्राकवनधि, पि ुस्वास््य प्राकवनधििो ननयशुक्त   
 संवन्धी व्यवस्था र पाररश्रनमि रे्दहाय बमोशिम हनु ेछः  

 ८.१ यस काययक्रमका लागि निर्दयष्ट योग्यता पिेुको ब्यक्ततलाई सामाक्िक परिचालक, कृषि  
  प्रागिक तथा पश ुस्वास््य प्राषवगिकमा िििपाललकाको निर्यय वमोक्िम प्रमखु प्रशासकीय 
  अगिकृत वा नििले तोकेको अगिकृतले नियतुत ििी काममा लिाइिे छ। 
 ८.२ सामाक्िक परिचालक, कृषि प्रागिक तथा पश ुस्वास््य प्राषवगिकको सेवा सषुविा मालसक  
  पारिश्रलमक रु १३०००। (तहे्रहिाि) हुिे छ ि उतत िकम  मेयिसिं ककसाि काययक्रम वाट  
  भतुतािी िरििे छ । मालसक परिश्रलमक वाहेक अन्य कुि ैसषुविा उपलब्ि हुिे छैि  
  ि दावी  ििय पनि पाइिे छैि । ति कायायलयको पवूयस्वीकृनत ललइ खटाइएको काययक्षत्र भन्दा 
  वर्हि िााँदा नियमािसुाि दैनिक भ्रमर् भत्ता उपलब्ि ििाइिे छ । 

 

९ . सामाशिि पररचालि, िृकि प्राकवनधि, पि ुस्वास््य प्राकवनधििो िाम, ितयब्य र अनधिार रे्दहाय  बमोशिम हनु े
छः 
 

(ि) नगरपानलिा र स्थानीय समरु्दाय प्रनत पूणय िवाफरे्दही हनु ुपने ।  

(ि) तोकिएिा मापर्दण्डिा आधारमा कवपन्न किसान पररवारिो छनौट गनय सघाउने ।  

(ग) कवपन्न किसान  पररवारलाई समूहमा आवद्द हनु उत्प्ररेरत गने ।  

(घ) समूह/संस्थािा सर्दस्यहरुलाई अगायननि िृकि उत्पार्दन तथा उन्नतिातिा ब्यवसाकयि 
पिपुालन गनय आवश्यि तानलमिो व्यवस्था गरी तानलम आयोिना गने।  



(ङ) समूह/संस्थािा सर्दस्यहरुिो बचत संिलन, पररचालनमा उत्प्ररेरत गने, िाता, पासबिु लेिा 
व्यवशस्थत गनय सघाउने ।  

(च) समूह/संस्थािा प्रनतभािाली व्यशक्तहरुलाई नतननहरुिो प्रनतभा अनसुार सीप कविास 
 प्रवधयनतफय  कक्रयािील गराउने ।   

(छ) समूहलाई आय अनभवृकििो कक्रयािलापमा संलग्न गराउने ।  

(ि) समूह/संस्थािो वाकियि योिना तिुयमा गरी तर्दनसुार िाययक्रम गनय प्रयत्निील रहने । 

(झ) समूह/संस्थािो योिनालाई स्थानीय तहिो योिनासाँग समन्वय रािी स्थानीय तहिो योिनामा 
समावेि गने, गराउने ।  

(ञ) सामरु्दाकयि कक्रयािलाप र पूवयधार ननमायणमा समूह/संस्थािा सर्दस्यलाई संलग्न गराउने र 
कवियगत ननिायहरुसाँग समन्वय रािी समूह/संस्थामा िाययक्रम संचालन गने गराउने।  

(ट) समूह/संस्थािो ननयनमत बैठिमा भाग नलने र सहयोग परुय्ाउने ।  

(ठ) सामाशिि िुरीनत हटाउन र सामाशिि िागरण ल्याउन सरै्दव प्रयत्निील रहने ।  

(ड) उत्िृष्ट समूह र सर्दस्यिो मापर्दण्डिा आधारमा पकहचान गरी परुस्िारिा लानग 
नगरपानलिालाई  नसफाररस गने । 

 

१०. बाधा अड्िाउ फुिाउनःे  

यस ननरे्दशििािो सम्वन्धमा िुनै अस्पष्टता आएमा नगरिाययपानलिाले सो सम्बन्धमा आवश्यि ननणयय गरी 
बाधा अड्िाउ फुिाउने छ ।  

११. िारेिी र बचाउः  

यस अशघ कवपन्न किसानहरु आवद्द भई समरु्दाय स्तरमा गठन भई नगरपानलिामा र्दताय भएिा 
समूह/संस्थाहरु यसै ननरे्दशििा बमोशिम गठन भइ र्दताय  भएिो माननने छ ।  

 
 
 


