
प्रदेश सरकार  
प्रदेश नं. ५                                                                                     

भमुि व्यबस्था कृषि तथा सहकारी िन्त्रालय 

कृषि षिकास मनदेशनालय 

कृषि व्यिसाय प्रिर्द्धन सहयोग तथा तामलि केन्त्र 
खजरुा, बााँके  

 

सूचनाको हक सम्बन्न्त्ि ऐन २०६४ को दफा ५(3) तथा दफा ५(४) र मनयिािली २०६५ को मनयि  
3 अनसुार प्रकान्शत षििरण  

  आ.ि. २०७६/७७ (२०७६ कामतधक देन्ख २०७६ पौि िसान्त्त सम्ि) 
 

१. मनकायको प्रकृमत र स्िरूप 

सिग्र कृषि षिकासिा तामलिको िहत्िपूणध भमूिका हनु्त्छ । व्यन्िको ज्ञान, सीप, क्षिता र िनोिृन्ि षिकासिा 
सहयोग पयुाधउने तामलिले सैर्द्ान्न्त्तक ज्ञानलाई व्यिहारिा लाग ुगनध सघाउाँछ । राषिय कृषि नीमत २०६१, 

कृषि प्रसार रणनीमत २०६४, कृषि षिकास रणनीमत (इ.स.२०१५–२०३५) लगायत कृषिसाँग सम्बन्न्त्ित 
षिमभन्न ऐन तथा नीमत मनयिहरुले पमन कृषि तामलिको िहत्िलाई औल्याएका छन ्। यसै सन्त्दभधिा संन्घय 
गणतान्न्त्रक व्यिस्थािा रुपान्त्तररत भई संघ, प्रदेश र स्थामनय मनकायिा षिद्यिान रहेका छन । साषिक 
क्षेमरय कृषि तामलि केन्त्र, खजरुा, बााँके षिघटन भई हाल प्रदेश सरकार प्रदेश नं ५ िातहतिा प्रदेश नं ५ 
का कृषि व्यिसाषय, उद्यिी, कृिक तथा किधचारीहरुलाई तामलि प्रदान गनध र कृषि व्यिसाय संचालन गनध 
सहयोग पयुाधउने उदेश्यले यो कायाधलय स्थापना भएको छ । 

२. मनकायको काि र कतधव्य 

 प्रदेशस्तरका कृषि उद्यिी तथा व्यिसायीहरुको रोष्टर तयार तथा अद्यािमद्यक गने, 

 प्रदेश अन्त्तरगत  कृषि बाली र िस्तकुो षिकास एिं षिस्तारका व्यिसाषयक योजना तजुधिा तथा 
कायाधन्त्ियन र कृषि उद्यिी तथा व्यिसायीहरुलाइ व्यिसाय संचालनका लामग आिश्यक व्यिसाषयक 
योजना तयारीिा सहयोग गने, 

 कृषि उद्यिी तथा व्यिसायीहरुलाइ व्यिसाय संचालनका लामग आिश्यक पूिाधिार तथा सषुििाको 
पषहचान गरी आिश्यक कायधक्रि संचालन गने, 

 कृषि उद्यिी तथा व्यिसायीहरुलाइ व्यिसाय संचालनिा आिश्यक सेिा सषुििा प्रामिका लामग 
सम्िन्न्त्ित मनकायहरुसंग सम्िन्त्ि स्थाषपत गराइददने, 

 षिमभन्न कृषि उद्यि तथा व्यिसाय संचालनका लामग आिारभतू जानकारीहरु प्रदान गने, 

 कृषि उद्यि तथा व्यिसाय प्रबधर्द्नसंग सम्िन्न्त्ित मनकायहरुिीच सिन्त्िय कायि गने, 

 षिदेशिाट फकेका कृषि व्यिसाय तथा उद्यि गनध चाहने यिुा कृिकहरुलाइ उद्यि तथा व्यिसाय 
संचालनिा आिश्यक सहजीकरण गने, 

 कृषि बजार तथा  पूिाधिार षिकासिा सहयोग   

 प्रदेशस्तरिा कृषि प्रषिमि षिस्तार कायधिा सहयोग गने । 



          

 कृषि उद्यिी तथा व्यिसायीहरुलाइ व्यिसाय संचालनका लामग आिश्यक ज्ञान तथा मसप प्रदान 
गनध तामलि आिश्यकता पषहचान गरी सो अनरुुप षिन्शष्टीकृत ज्ञान, शीप प्रदान गनध षिन्शषिकृत 
तामलि कायधक्रि संचालन गने । 

 प्रदेश र स्थानीय तहिा कायधरत प्राषिमिक किधचारीहरुलाई तामलि आिश्यकता पषहचानिा आिाररत 
तामलि संचालन तथा क्षिता षिकासका कायधहरु गने । 

 तोषकएको शलु्क मलइ अन्त्य मनकायिाट िाग भइ आए बिोन्जि कृषि उद्यि तथा व्यिसाय संचालन 
एिं प्रबधर्द्न  सम्िन्त्िी तामलिहरु संचालनको व्यिस्था गने, 

 कृषि ज्ञान केन्त्रहरुिाट संचामलत व्यिसाषयक योजना कायाधन्त्ियन तथा न्शपषिकास सम्िन्न्त्ि 
कायधहरुको अनगुिन गने तथा मनदेशन ददने । 

 

3. किधचारीहरुको षििरण 

यस कायाधलयको स्िीकृत किधचारी दरिन्त्दी १६ जनाको रहेको छ | जसिा हाललाई पदपूमतध भएको पद 
र कायधरत किधचारीको ििरण यस प्रकार रहेको छ | 
क्र.स. नाि पद स्थायी ठेगाना 

१ 
अिरराज शिाध 

न्घमिरे 
बररि कृषि प्रसार अमिकृत 

(अमिकृत स्तर दशौँ) गडिा गा.पा. २, दाङ 

२ मबनोद सनुार 
कृषि प्रसार अमिकृत 

(अमिकृत स्तर सातौँ) 
तलुमसपरु उ.प.ि.पा ७, दाङ 

3 अमनश शे्रि 

कृषि प्रसार अमिकृत 

(अमिकृत स्तर सातौँ) 
खजरुा गा.पा. ३, बााँके 

४ भिुन कुिार केसी लेखा (अमिकृतस्तर छैठौं) नेपालगन्त्ज उ.प.ि.पा ४, बााँके 

५ भोला प्रसाद शिाध प्रशासन (अमिकृतस्तर छैठौं) तलुमसपरु उ.प.ि.पा १५, दाङ 

६ 
अिर राज आचायध अमिकृतस्तर छैठौ 

(कृषि अथध) 
प्यठुान न.पा.१, प्यठुान 

७ 
खडक बहादरु 

बस्नेत 

अमिकृतस्तर छैठौ 
(कृषि प्रसार) 

कोहलपरु न.पा. ११, बााँके 

८ 
रामिका पौडेल अमिकृतस्तर छैठौ 

(कृषि प्रसार) 
िििुन न.पा. ९, बददधया 

९ चन्त्रबहादरु डााँगी हलकुा सिारी चालक रािीसोनारी गा.पा. ८,  , बााँके 

१० सयुध बहादरु थापा हलकुा सिारी चालक खजरुा गा.पा. ७, बााँके 

११ दगुाध पाठक कायाधलय सहयोगी जानकी गा.पा. ४, बााँके 

१२ पञ्चि यादि कायाधलय सहयोगी डुडुिा गा.पा., बााँके 

13 नब्बन भंगी कायाधलय सहयोगी नेपालगन्त्ज उ.ि.न.पा, बााँके 

 

 



          

४. कायाधलयको संगठन संरचना  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

५. शाखाहरुको कायधषििरण 

५.१. कृषि व्यिसाय प्रिर्द्धन सहयोग शाखा 
 प्रदेशस्तरका कृषि उद्यिी तथा व्यिसायीहरुको रोष्टर तयार तथा अद्यािमद्यक गने, 

 प्रदेश अन्त्तरगत  कृषि बाली र िस्तकुो षिकास एिं षिस्तारका व्यिसाषयक योजना तजुधिा तथा 
कायाधन्त्ियन र कृषि उद्यिी तथा व्यिसायीहरुलाइ व्यिसाय संचालनका लामग आिश्यक व्यिसाषयक 
योजना तयारीिा सहयोग गने, 

 कृषि उद्यिी तथा व्यिसायीहरुलाइ व्यिसाय संचालनका लामग आिश्यक पूिाधिार तथा सषुििाको 
पषहचान गरी आिश्यक कायधक्रि संचालन गने, 

 कृषि उद्यिी तथा व्यिसायीहरुलाइ व्यिसाय संचालनिा आिश्यक सेिा सषुििा प्रामिका लामग 
सम्िन्न्त्ित मनकायहरुसंग सम्िन्त्ि स्थाषपत गराइददने, 

 षिमभन्न कृषि उद्यि तथा व्यिसाय संचालनका लामग आिारभतू जानकारीहरु प्रदान गने, 

 कृषि उद्यि तथा व्यिसाय प्रबधर्द्नसंग सम्िन्न्त्ित मनकायहरुिीच सिन्त्िय कायि गने, 

 षिदेशिाट फकेका कृषि व्यिसाय तथा उद्यि गनध चाहने यिुा कृिकहरुलाइ उद्यि तथा व्यिसाय 
संचालनिा आिश्यक सहजीकरण गने, 

 कृषि बजार तथा  पूिाधिार षिकासिा सहयोग   

 प्रदेशस्तरिा कृषि प्रषिमि षिस्तार कायधिा सहयोग गने । 

५.२ कृषि व्यिसाय तामलि शाखा 
 कृषि उद्यिी तथा व्यिसायीहरुलाइ व्यिसाय संचालनका लामग आिश्यक ज्ञान तथा मसप प्रदान 

गनध तामलि आिश्यकता पषहचान गरी सो अनरुुप षिन्शष्टीकृत ज्ञान, शीप प्रदान गनध षिन्शषिकृत 
तामलि कायधक्रि संचालन गने । 

प्रिखु 

रा.प.प्र.(प्रा.) 
सिहुकृत नहनेु 

कृषि व्यिसाय तामलि शाखा  
बररि कृषि प्रसार अमिकृत –१ 

कृषि प्रसार अमिकृत – १ 

प्राषिमिक सहायक (कृषि प्रसार) - 
२ 

कृषि व्यिसाय प्रबधर्द्न 
सहयोग शाखा 

बररि कृषि अथध षिज्ञ– १ 

कृषि प्रसार अमिकृत– १ 

प्राषिमिक सहायक (एमग्र 
ईको एण्ड  िाकेषटङ)–१ 

प्रशाशन शाखा  
नायि सबु्बा रा.प.अनं. प्र. – १ 

लेखापाल रा.प.अनं. प्र. – १ 

खररदार रा.प.अनं. द्वी. – १ 

हलकुा सिारर चालक –२ 

कायाधलय सहयोगी– ३ 



          

 प्रदेश र स्थानीय तहिा कायधरत प्राषिमिक किधचारीहरुलाई तामलि आिश्यकता पषहचानिा आिाररत 
तामलि संचालन तथा क्षिता षिकासका कायधहरु गने । 

 तोषकएको शलु्क मलइ अन्त्य मनकायिाट िाग भइ आए बिोन्जि कृषि उद्यि तथा व्यिसाय संचालन 
एिं प्रबधर्द्न  सम्िन्त्िी तामलिहरु संचालनको व्यिस्था गने, 

 कृषि ज्ञान केन्त्रहरुिाट संचामलत व्यिसाषयक योजना कायाधन्त्ियन तथा न्शपषिकास सम्िन्न्त्ि 
कायधहरुको अनगुिन गने तथा मनदेशन ददने । 

५.3 प्रशासन शाखा 
५.3.१ लेखा फााँट 

 आमथधक प्रशासन सम्बन्त्िी सम्पूणध कायधहरु गने | 
 मनयमित रुपिा लेखा पररक्षण गराउने | 
 बेरुज ुहनु ्नददन तफध  सतकध  रहने तथा बेरुज ु रेकडध अद्यािमिक राख्न ेर मनयमित रुपिा बेरुज ु

फर्छ्यौट सम्बन्त्िी कायधहरु गने | 
५.3.२ सािान्त्य प्रशासन तथा स्टोर फााँट 

 किधचारी प्रशासन तथा सािान्त्य प्रशासन सम्बन्त्िी सम्पूणध कािहरु गने | 
 न्जन्त्सी व्यिस्थापन सम्बन्त्िी सम्पूणध कािहरु गने | 
 कायधलयको सम्पन्ि सरुक्षा गनध तथा दरुुपयोग हनु ्नददन आिश्यक कायध गने | 
 बाषिधक कायधक्रि तथा बजेट तजुधिा गनध योजना अनगुिन शाखालाई सहयोग गने | 
 अमभलेखीकरण, बैठक, मनणधय लेखन, बैठक व्यिस्थापन | 
 दताध/चलानी साथै सक्कल कागजात सम्बन्न्त्ित ठाउाँिा पयुाधउने | 
 अन्त्य शाखाको कायधषििरणिा नपरेका प्रशासमनक लगायत अन्त्य सबै कायध गने | 

६. सेिा प्राि गनध लाग्ने दस्तरु र अिमि 

 सूचना ५ पेजसम्ि मनशलु्क, यदद सो भन्त्दा बढी भएिा प्रमत पेज रु ५/- दस्तरु लाग्ने, सूचनाको 
प्रकृमत हेरी बढीिा १५ ददन सम्िको अिमि लाग्ने | 

 िागिा आिारीत तामलि मनशलु्क प्राि हनेु, िाग संकलन पश्चात कायाधलयको स्िीकृत िाषिधक 
कायधक्रि अनसुार संचालन हनेु | 

 कृषि बजार तथा व्यिसाय प्रिर्द्धन सहयोग अनदुान मनशलु्क प्राि हनेु, तर लागत सहभामगता 
बिोन्जि लगानी रहने, िाग संकलन पश्चात कायाधलयको स्िीकृत िाषिधक कायधक्रि अनसुार संचालन 
हनेु | 

 प्राषिमिक सर-सल्लाह मनशलु्क प्राि हनेु, सम्भि भए सम्ि मछटो प्राि हनेु | 
 कायधक्रि हाल उपलब्ि रहेको अिस्थािा िाग भै आएको बखत, दस्तरु प्रमत ददन सानो हालको 

रु. १०००/- र ठुलो हालको रु. २०००/- लाग्ने | 
 होस्टेल कोठा उपलब्ि रहेको अिस्थािा िाग भै आएको बखत, दस्तरु रु. १००/- प्रमत व्यन्ि 

| 
 

 

 



          

७. उजरुी, मनिदेन उपर मनणधय गने प्रषक्रया र अमिकारी 
कृषि व्यिसाय प्रिर्द्धन सहयोफ तथा तामलि केन्त्र, खजरुा, बााँकेका मनमिि कायाधलय प्रिखु श्री अिरराज 
शिाध न्घमिरे | 
८. सम्पाददत कािको षििरण  

 स्िाटध कृषि गाउाँका सहजकताधलाई क्षिता अमभिृषर्द् तामलि (६ ददने) संचालन – ५० जना   

 स्थानीय तहका कृषि प्राषिमिकहरुलाई बाली षिशेि तामलि (६ ददने) संचालन – १५ जना 
 कृषि किीलाई क्षिता अमभिृषर्द् तामलि (६ ददने) संचालन – ४७ जना 
 स्िाटध कृषि गाउाँका कृिकहरुलाई बाली षिशेि तामलि (६ ददने) संचालन – ५४ जना 
 कृषि प्राषिमिकलाई क्षिता अमभिृषर्द् तामलि (६ ददने) संचालन – 13 जना 
 सहरी क्षेरका िषहलाहरुलाई कौशी खेमत तामलि (६ ददने) संचालन – 13 जना 
 यिुाहरुलाई उद्यिन्शलता षिकास तामलि (६ ददने) – ४९ जना 

९. प्रिखु र सूचना अमिकारीको षििरण  

 मनमिि कायाधलय प्रिखु श्री अिरराज शिाध न्घमिरे, बररि कृषि प्रसार अमिकृत (अमिकृतस्तर दशौँ) 
 सूचना अमिकारी श्री अमनश शे्रि, कृषि प्रसार अमिकृत (अमिकृतस्तर सातौँ) 
 सहायक सूचना अमिकारी श्री अिरराज आचायध, अमिकृत (अमिकृतस्तर छैठौं) 

१०. ऐन, मनयि, षिमनयि, मनदेन्शकाको सचुी 
 सूचनाको हक सम्बन्न्त्ि ऐन, २०६४  

 सूचनाको हक सम्बन्त्िी मनयिािली, २०६५ 

 सािधजमनक खचधको िापदण्ड, कायधषिमि र मितव्यषयता सम्बन्त्िी मनदेन्शका, २०७५, प्रदेश नं. ५ 

११. आम्दानी, खचध तथा आमथधक कारोिार सम्बन्त्िी षििरण                                       (बजेट रु. हजारिा) 

आयोजना/कायधक्रिको नाि 

िाषिधक षिमनयोन्जत बजेट हालसम्िको खचध 
चाल ु पूाँजीगत जम्िा चाल ु पूाँजीगत जम्िा 

कृषि व्यिसाय प्रबर्द्धन 
सहयोग तथा तामलि केन्त्र 11476 3030 14506 ५३४६.६ 2436.7 7783.31 

कृषि क्षिता अमभबृषर्द् तथा 
सीप षिकास तामलि 14080 0 14080 ४३०७.९ ०.० 4307.89 
कृषि तथा पशपंुमछ जन्त्य 
उद्योग,यन्त्र तथा पूिाधिार 
मबकाश कायधक्रि 30630 0 30630 १४७.६ ०.० 147.62 
कृषि तथा पशपंुमछ श्रोत 
तथा प्रषिमि सेिा टेिा 
षिस्तार कायधक्रि 1650 0 1650 ०.० ०.० 0.00 
यिुा लन्क्षत कृषि व्यिसाय 
प्रबर्द्धन कायधक्रि 5300 0 5300 १७३.८ ०.० 173.75 
 जम्िा 63136 3030 66166 ९९७५.९ 2436.7 12412.58 



          

१२. अन्घल्लो आ.ि. िा संचामलत कायधक्रिहरु 

क्र.स. तामलिको मबिय जम्िा  
क कृिक स्तर   

१ षिदेशिाट फषकध एका यिुाहरुलाई तामलि १२ ददने (२ पटक) ४६ 

२ व्यिसाषयक तरकारी फलफुल खेमत तामलि (२ पटक) 45 

३ च्याउ उत्पादन तामलि (3 पटक) 72 

४ िौररपालन तामलि ६ कायध ददन (२ पटक) 44 

५ गणुस्तररय षिउ उत्पादन तामलि 21 

ख प्रा.स/ना.प्रा.स स्तर   

१ तरकारर षिउ उत्पादन तामलि (प्रा.स./ना.प्रा.स.) ६ ददने 22 

२ जलबाय ुपररबतधन अनकुुलन र बामल षििा  21 

३ सेिाकामलन तामलि  (प्रा.स./ना.प्रा.स.) ३०  कायध ददन 15 

ग िन्त्रालयबाट आयोन्जत    

१ व्यिसाषयक िौरीपालन तामलि 13 

  जम्िा  २९९ 

13. सािधजमनक मनकायको िबेसाईट 

यस कृषि व्यिसाय प्रिर्द्धन सहयोग तथा तामलि केन्त्र, खजरुा, बााँकेको िबेसाईट abpstc.p5.gov.np रहेको 
छ | 
१४. िदेैन्शक ऋण/अनदुान/सहयोग  

नरहेको | 
१५. कायधक्रि प्रमतिेदन 

 कायधक्षेर मभरका १२ न्जल्लाका २१3 जना कृिकहरुलाई तामलि प्रदान | 
 कायधक्षेर अन्त्तगधतका कृषि ज्ञान केन्त्र तथा प्रदेश नं. ५ का स्थानीय तहका २८ जना कृषि 

प्राषिमिकहरुलाई तामलि प्रदान | 
 कायधक्षेर मभरका ७ न्जल्लाका कृिकहरुको अनगुिन | 

१६. सूचनाको िगीकरण 

सबै सूचना खलु्ला रहेको | 
१७. सूचनाको िाग सम्बन्त्िी मनिदेन  

प्राि नभएको | 
१८. षििरण अन्त्यर प्रकाशन भएको िा हनेु भए सोको षििरण 

कायाधलयको िाषिधक प्रगमत पनु्स्तका, कायाधलयको िबेसाइट तथा चौिामसक प्रकाशन हनेु चौिामसक बलेुषटन 
| 
 

 

 


