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�ानीय तहको कृिष �सार सेवा �वाह �मता अ�भवृ�� ग�रदै

कण�ली पो�  235

सुख�त। गुभ�कोट नगरपा�लका अ�ग�तका कृिष तथा पशु शाखाह�को �व�मान सेवा �वाह �मताको
सहभा�गतामूलक मु��कन ग�रएको छ। नगरपा�लका काय�लयमा �बहीवार कृिष �े� �वकास
काय��मले एक काय��मको आयोजना ग�र कृिष �वकास शाखा र पशुप�� �वकास शाखाको सेवा
�वाह �मताको �ःमू��कन गरेको हो।

नेपाल सरकार कृिष तथा पशुप�� �वकास म�ालय अ�ग�त स�ा�लत कृिष �े� �वकास काय��मले
कण�ली �देशका �व�भ� पा�लका अ�ग�तका कृिष �वकास शाखा र पशुप�� �वकास शाखाह�को
सेवा �वाह �मताको �ःमु��कन ग�ररहेको छ। �व�मान सेवा �वाह �मताको �व�ेषणको न�तजाको
आधारमा काय��मले �ानीय तहका कृिष र पशुप�� �वकास शाखाको �मता �वकासमा सहयोग
पुय�उने काय��मको उ�े� रहेको छ।

मानव संसाधन, सुशासन, योजना तजु�मा, कृिष �सार सेवा �वाह संय�, �व�भ� �नकायसंगको
साझेदार�ह�, �ान �व�ापन, ल�ज��क �व�ापन तथा कानुनी र नी�तगत �ावधानह� गर� ज�ा
८ वटा सूचक र २० वटा सहायक सूचकह�को आधारमा ग�रएको �व�ेषण अनुसार गुभ�कोट
नगरपा�लकाले ७० ��तशत (औशत अंक २.८) �ा� गरेको छ । �ा��कको आधारमा पा�लकाका
शाखाह�को सेवा �वाह �मता म�म (�वक�सत) तहको दे�खएको छ। आगामी �दनमा सेवा �वाह
�मता अ�भवृ��का ला�ग छु�ाछुटै �मता �वकास योजना समेत तयार ग�रएको छ ।

यसअ�घ काय��मले सुख�त �ज�ाको भेर�गंगा नगरपा�लका, बराहताल गाउँपा�लका, प�पुर�
नगरपा�लका र चौकुने गाउँपा�लकामा शाखाह�को �व�मान सेवा �वाह �मताको सहभा�गतामूलक
�ःमु��कन ग�रएको �थयो।
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तपाईंको �िति�या ले�नुहोस्।

काय��मले �वशेष गर� कृिष र पशु सेवामा संल� कम�चार�को �मता �वकास र सेवा �वाहसंग ���
जोिडने कृिष औजार उपकरण र मे�सनर�ह�को ला�ग सहयोग उपल� गराउने छ। कृिष �े� �वकास
काय��मका कम�चार�ह�को सहजीकरणमा स�� ग�रएको उ� काय��ममा स���त नगरपा�लका
नगर �मुख, �मुख �शासक�य अ�धकृत, आ�थ�क �वकास स�म�त सद�ह�, शाखाका कम�चार�ह�
साथै कृिष �े� �वकास काय��मका व�र� कृिष �सार तथा सं�ागत �वकास �व�को उप���त �थयो
भने काय��मको सहजीकरण कृिष �े� �वकास काय��मका िफ� कृिष अ�धकृत कृ� ल�ालले
गरेका �थए ।

कृिष �े� �वकास काय��म हु�ा र डो�ा बाहेक कण�ली �देशका ४७ वटा पा�लकामा संचा�लत छ ।
काय��म संचालनका ला�ग कृिष �े� �वकास काय��म र पा�लका बीच यस अ�घ नै समझदार� समेत
भइसकेको छ।

काय��मले नाफामूलक कृिष मू� �ृङ्खला बाली व�ुको प�हचान तथा छनोट, बाली व�ुको मू�
�ृङ्खला �वकासको ला�ग सह–लगानी, मू� �ृङ्खलामा ��� जोिडने सामुदा�यक तथा साव�ज�नक
पूव�धार �नम�णमा सह–लगानी, �ामीण �व�ीय सेवाको �वकास, कज� पहँुचमा सहजीकरण एवं
�ानीय तहमा सहभा�गतामूलक तथा बहुप�ीय कृिष �सार सेवाको सं�ागत �वकासमा टेवा पुय�उने
अपे�ा ग�रएको छ ।

तपाईंको �िति�या ले�नुहोस्।




