
प्रदेश सरकार  
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भमूि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी िन्त्रालय 
कृषि षवकास मनदेशनालय 

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तामलि केन्त्र 
खजरुा, िााँके  

 

सूचनाको हक सबिम्न्त्ि ऐन २०६४ को दफा ५(3) तथा दफा ५(४) र मनयिावली २०६५ को मनयि  
3 अनसुार प्रकाम्शत षववरण  

  आ.व. २०७७/७८ (२०७८ िैशाख देम्ख २०७८ असार िसान्त्त सबि) 
१. मनकायको प्रकृमत र स्वरूप 

कृषि के्षरको उत्पादन तथा उत्पादकत्व िढाउन उपयकु्त प्रषवमि कृिक सिक्ष पयुाधउनको लामग तामलि  क 
सशक्त िाध्यि हो । यही कुरालाई हृदयाङ्गि गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिमत २०४४ िाघ 
२४ को मनणधयले तत्कालीन कृषि तामलि तथा प्रसार शाखािाट अलग्याई केन्त्रीय कृषि तामलि केन्त्र र 
पााँच षवकास क्षेरका तराई र पहाडिा १/१ गरी जबिा १० वटा के्षरीय कृषि तामलि केन्त्रहरु स्थापना 
गरर का मथ  । सोही ििोम्जि िााँकेको खजरुािा के्षमरय कृषि तामलि केन्त्र स्थापना गरर को मथयो  |देश 
संम्घय गणताम्न्त्रक व्यवस्थािा रुपान्त्तररत भई संघ, प्रदेश र स्थामनय मनकायिा पररिाजधन भ कोिा साषवकको 
क्षेमरय कृषि तामलि केन्त्र, खजरुा, िााँके षवघटन भई आ.व. २०७५/७६  देम्ख भमूि व्यवस्था कृषि तथा 
सहकारी िन्त्रालय, लमु्बिनी प्रदेश िातहत रही कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तामलि केन्त्रको रुपिा 
यस कायाधलयले प्रदेश तथा स्थामनय तहका किधचारी, र अगवुा कृिकहरुका लामग तामलि संचालन तथा 
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका गमतषवमि संचालन गने िखु्य उर्द्ेश्य सषहत काि गदै आ को छ । 

२. मनकायको काि र कतधव्य 

 प्रदेशस्तरका कृषि उद्यिी तथा व्यवसायीहरुको रोष्टर तयार तथा अद्यावमद्यक गने, 

 प्रदेश अन्त्तरगत  कृषि िाली र वस्तकुो षवकास  वं षवस्तारका व्यवसाषयक योजना तजुधिा तथा 
कायाधन्त्वयन र कृषि उद्यिी तथा व्यवसायीहरुलाइ व्यवसाय संचालनका लामग आवश्यक व्यवसाषयक 
योजना तयारीिा सहयोग गने, 

 कृषि उद्यिी तथा व्यवसायीहरुलाइ व्यवसाय संचालनका लामग आवश्यक पूवाधिार तथा सषुविाको 
पषहचान गरी आवश्यक कायधक्रि संचालन गने, 

 कृषि उद्यिी तथा व्यवसायीहरुलाइ व्यवसाय संचालनिा आवश्यक सेवा सषुविा प्रामिका लामग 
सबवम्न्त्ित मनकायहरुसंग सबवन्त्ि स्थाषपत गराइददन,े 

 षवमभन्न कृषि उद्यि तथा व्यवसाय संचालनका लामग आिारभतू जानकारीहरु प्रदान गने, 

 कृषि उद्यि तथा व्यवसाय प्रिधर्द्नसंग सबवम्न्त्ित मनकायहरुवीच सिन्त्वय कायि गने, 

 षवदेशवाट फकेका कृषि व्यवसाय तथा उद्यि गनध चाहन ेयवुा कृिकहरुलाइ उद्यि तथा व्यवसाय 
संचालनिा आवश्यक सहजीकरण गने, 

 कृषि िजार तथा  पूवाधिार षवकासिा सहयोग   

 प्रदेशस्तरिा कृषि प्रषवमि षवस्तार कायधिा सहयोग गने । 



          

 कृषि उद्यिी तथा व्यवसायीहरुलाइ व्यवसाय संचालनका लामग आवश्यक ज्ञान तथा मसप प्रदान 
गनध तामलि आवश्यकता पषहचान गरी सो अनरुुप षवम्शष्टीकृत ज्ञान, शीप प्रदान गनध षवम्शषिकृत 
तामलि कायधक्रि संचालन गने । 

 प्रदेश र स्थानीय तहिा कायधरत प्राषवमिक किधचारीहरुलाई तामलि आवश्यकता पषहचानिा आिाररत 
तामलि संचालन तथा क्षिता षवकासका कायधहरु गने । 

 तोषक को शलु्क मलइ अन्त्य मनकायवाट िाग भइ आ  ििोम्जि कृषि उद्यि तथा व्यवसाय संचालन 
 वं प्रिधर्द्न  सबवन्त्िी तामलिहरु संचालनको व्यवस्था गने, 

 कृषि ज्ञान केन्त्रहरुवाट संचामलत व्यवसाषयक योजना कायाधन्त्वयन तथा म्शपषवकास सबवम्न्त्ि 
कायधहरुको अनगुिन गने तथा मनदेशन ददने । 

3. किधचारीहरुको षववरण 

यस कायाधलयको स्वीकृत किधचारी दरवन्त्दी १६ जनाको रहेको छ | जसिा हाललाई पदपूमतध भ को पद 
र कायधरत किधचारीको षववरण यस प्रकार रहेको छ | 
क्र.स. नाि पद स्थायी ठेगाना 

१ अिरराज शिाध म्घमिरे िररि कृषि प्रसार अमिकृत 

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

२ अमनश शे्रि 

कृषि प्रसार अमिकृत 

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

3 भवुन कुिार केसी लेखा (अमिकृतस्तर छैठौं) नेपालगंज उ.ि.न.पा. ४, िााँके 

४ 
षवष्णरुाज शे्रि 

(असार २९ गते हाम्जरी) लेखा (अमिकृतस्तर छैठौं) 
नेपालगंज उ.ि.न.पा. ४, िााँके 

५ भोला प्रसाद शिाध 
प्रशासन (अमिकृतस्तर 

छैठौं) 
तलुमसपरु उ.ि.न.पा. १५, दाङ 

६ 
अिर राज आचायध 

(असार २३ गते सेवा मनवृत्त) 
अमिकृतस्तर छैठौ 

(कृषि अथध) 
प्यठुान न.पा.१, प्यठुान 

७ 
खडक िहादरु िस्नते अमिकृतस्तर छैठौ 

(कृषि प्रसार) 
ििवुन न.पा. ९, िददधया 

८ 
रामिका पौडेल अमिकृतस्तर छैठौ 

(कृषि प्रसार) 
कोहलपरु न.पा. ११, िााँके 

९ 
रुरिम्ण खरेल सहायकस्तर पाचौं तलुसीपरु उ.ि.न.पा. 3, दाङ 

१० 
चन्त्रिहादरु डााँगी 

(असार ५ गते सेवा मनवृत्त) 
हलकुा सवारी चालक रािीसोनारी गा.पा. ८,  , िााँके 

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

१२ पञ्चि यादव कायाधलय सहयोगी डुडवुा गा.पा., िााँके 

 

  



          

४. कायाधलयको संगठन संरचना  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

५. शाखाहरुको कायधषववरण 

५.१. कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग शाखा 
 प्रदेशस्तरका कृषि उद्यिी तथा व्यवसायीहरुको रोष्टर तयार तथा अद्यावमद्यक गने, 

 प्रदेश अन्त्तरगत  कृषि िाली र वस्तकुो षवकास  वं षवस्तारका व्यवसाषयक योजना तजुधिा तथा 
कायाधन्त्वयन र कृषि उद्यिी तथा व्यवसायीहरुलाइ व्यवसाय संचालनका लामग आवश्यक व्यवसाषयक 
योजना तयारीिा सहयोग गने, 

 कृषि उद्यिी तथा व्यवसायीहरुलाइ व्यवसाय संचालनका लामग आवश्यक पूवाधिार तथा सषुविाको 
पषहचान गरी आवश्यक कायधक्रि संचालन गने, 

 कृषि उद्यिी तथा व्यवसायीहरुलाइ व्यवसाय संचालनिा आवश्यक सेवा सषुविा प्रामिका लामग 
सबवम्न्त्ित मनकायहरुसंग सबवन्त्ि स्थाषपत गराइददन,े 

 षवमभन्न कृषि उद्यि तथा व्यवसाय संचालनका लामग आिारभतू जानकारीहरु प्रदान गने, 

 कृषि उद्यि तथा व्यवसाय प्रिधर्द्नसंग सबवम्न्त्ित मनकायहरुवीच सिन्त्वय कायि गने, 

 षवदेशवाट फकेका कृषि व्यवसाय तथा उद्यि गनध चाहन ेयवुा कृिकहरुलाइ उद्यि तथा व्यवसाय 
संचालनिा आवश्यक सहजीकरण गने, 

 कृषि िजार तथा  पूवाधिार षवकासिा सहयोग   

 प्रदेशस्तरिा कृषि प्रषवमि षवस्तार कायधिा सहयोग गने । 

५.२ कृषि व्यवसाय तामलि शाखा 
 कृषि उद्यिी तथा व्यवसायीहरुलाइ व्यवसाय संचालनका लामग आवश्यक ज्ञान तथा मसप प्रदान 

गनध तामलि आवश्यकता पषहचान गरी सो अनरुुप षवम्शष्टीकृत ज्ञान, शीप प्रदान गनध षवम्शषिकृत 
तामलि कायधक्रि संचालन गने । 

प्रिखु 

रा.प.प्र.(प्रा.) 
सिहुकृत नहनुे 

कृषि व्यवसाय तामलि शाखा  
िररि कृषि प्रसार अमिकृत –१ 

कृषि प्रसार अमिकृत – १ 

प्राषवमिक सहायक (कृषि प्रसार) 
– २ 

कृषि व्यवसाय प्रिधर्द्न 
सहयोग शाखा 

िररि कृषि अथध षवज्ञ– १ 

कृषि प्रसार अमिकृत– १ 

प्राषवमिक सहायक ( मि 
ईको  ण्ड  िाकेषटङ)–१ 

प्रशाशन शाखा  
नायव सबु्िा रा.प.अनं. प्र. – १ 

लेखापाल रा.प.अनं. प्र. – १ 

खररदार रा.प.अनं. द्वी. – १ 

हलकुा सवारर चालक –२ 

कायाधलय सहयोगी – ३ 



          

 प्रदेश र स्थानीय तहिा कायधरत प्राषवमिक किधचारीहरुलाई तामलि आवश्यकता पषहचानिा आिाररत 
तामलि संचालन तथा क्षिता षवकासका कायधहरु गने । 

 तोषक को शलु्क मलइ अन्त्य मनकायवाट िाग भइ आ  ििोम्जि कृषि उद्यि तथा व्यवसाय संचालन 
 वं प्रिधर्द्न  सबवन्त्िी तामलिहरु संचालनको व्यवस्था गने, 

 कृषि ज्ञान केन्त्रहरुवाट संचामलत व्यवसाषयक योजना कायाधन्त्वयन तथा म्शपषवकास सबवम्न्त्ि 
कायधहरुको अनगुिन गने तथा मनदेशन ददने । 

५.3 प्रशासन शाखा 
५.3.१ लेखा फााँट 

 आमथधक प्रशासन सबिन्त्िी सबपूणध कायधहरु गने | 
 मनयमित रुपिा लेखा पररक्षण गराउने | 
 िेरुज ुहनु ्नददन तफध  सतकध  रहने तथा िेरुज ु रेकडध अद्यावमिक राख्न ेर मनयमित रुपिा िेरुज ु

फर्छ्यौट सबिन्त्िी कायधहरु गने | 
५.3.२ सािान्त्य प्रशासन तथा स्टोर फााँट 

 किधचारी प्रशासन तथा सािान्त्य प्रशासन सबिन्त्िी सबपूणध कािहरु गने | 
 म्जन्त्सी व्यवस्थापन सबिन्त्िी सबपूणध कािहरु गने | 
 कायधलयको सबपम्त्त सरुक्षा गनध तथा दरुुपयोग हनु ्नददन आवश्यक कायध गने | 
 िाषिधक कायधक्रि तथा िजेट तजुधिा गनध योजना अनगुिन शाखालाई सहयोग गने | 
 अमभलेखीकरण, िैठक, मनणधय लेखन, िैठक व्यवस्थापन | 
 दताध/चलानी साथै सक्कल कागजात सबिम्न्त्ित ठाउाँिा पयुाधउने | 
 अन्त्य शाखाको कायधषववरणिा नपरेका प्रशासमनक लगायत अन्त्य सिै कायध गने | 

६. सेवा प्राि गनध लाग्न ेदस्तरु र अवमि 

 सूचना ५ पेजसबि मनशलु्क, यदद सो भन्त्दा िढी भ िा प्रमत पेज रु ५/- दस्तरु लाग्ने, सूचनाको 
प्रकृमत हेरी िढीिा १५ ददन सबिको अवमि लाग्ने | 

 िागिा आिारीत तामलि मनशलु्क प्राि हनुे, िाग संकलन पश्चात कायाधलयको स्वीकृत वाषिधक 
कायधक्रि अनसुार संचालन हनुे | 

 कृषि िजार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग अनदुान मनशलु्क प्राि हनुे, तर लागत सहभामगता 
ििोम्जि लगानी रहने, िाग संकलन पश्चात कायाधलयको स्वीकृत वाषिधक कायधक्रि अनसुार संचालन 
हनुे | 

 प्राषवमिक सर-सल्लाह मनशलु्क प्राि हनुे, सबभव भ  सबि मछटो प्राि हनुे | 
 कायधक्रि हल उपलब्ि रहेको अवस्थािा िाग भै आ को िखत, दस्तरु प्रमत ददन सानो हलको रु. 

१०००/- र ठुलो हलको रु. २०००/- लाग्ने | 
 होस्टेल कोठा उपलब्ि रहेको अवस्थािा िाग भै आ को िखत, दस्तरु रु. १००/- प्रमत व्यम्क्त 

प्रमत ददन | 
 

 

 



          

७. नागररक वडापर 

 

८. उजरुी, मनवेदन उपर मनणधय गने प्रषक्रया र अमिकारी 
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तामलि केन्त्र, खजरुा, िााँकेका मनमित्त कायाधलय प्रिखु श्री अिरराज 
शिाध म्घमिरे | 
९. सबपाददत कािको षववरण  

९८५८०६०४४३ ९८५८०६०४४२ 

 



          

क. िागिा आिारीत कृषि िजार पूवाधिार षवकास कायधक्रिका साझेदार संस्थाहरुको कायध अनगुिन तथा 
१८ वटा संस्थाहरुलाई भकु्तानी |  

ख. कृषि उद्यिी अनदुान सहयोग कायधक्रििा संलग्न कृिकहरुको भकु्तानी फाइल संकलन, अनगुिन तथा 
१३९ कृिकहरुलाई भकु्तानी | 

ग. निनुा प्रदशधन स्थलिा षवमभन्न खाले कृषि उपजहरु उत्पादन |  

घ. फलफुल िगैंचा व्यवस्थापन वाषिधक पारो प्रकाशन तथा षवतरण | 
ङ. आिमुनक प्रषवमिका िान रोप्ने िेमसन तथा अन्त्य सबिम्न्त्ित उपकरणहरु खररद तथा कृिकहरुको खेतिा 

िान रोपाई गरी प्रदशधनी गरर को | 
च. ३ वटा प्रषवमि पमु्स्तका प्रकाशन तथा षवतरण | 
छ. हररत स्वयि ्सेवकका लामग TOT तामलि संचालन (६ ददने) – १ पटक 

ज. षकसान कल सेन्त्टर उद्घाटन तथा संचालन | 
झ. स्टाफ िस खररद | 
१०. प्रिखु र सूचना अमिकारीको षववरण  

 मनमित्त कायाधलय प्रिखु श्री अिरराज शिाध म्घमिरे, िररि कृषि प्रसार अमिकृत (अमिकृतस्तर दशौँ) 
 सूचना अमिकारी श्री अमनश शे्रि, कृषि प्रसार अमिकृत (अमिकृतस्तर सातौँ) 
 सहायक सूचना अमिकारी श्री अिरराज आचायध, अमिकृत (अमिकृतस्तर छैठौं) 

११. ऐन, मनयि, षवमनयि, मनदेम्शकाको सचुी 
 सावधजमनक खचधको िापदण्ड, कायधषवमि र मितव्यषयता सबिन्त्िी मनदेम्शका, २०७५, प्रदेश नं. ५ 

 ओजेटी पररचालन कायधक्रि संचालन प्रषक्रया, २०७६ 

 कृषि उद्यिी अनदुान सहयोग कायधक्रि संचालन प्रकृया, २०७६ 

 कृषि उपज िजार पूवाधिार मनिाधण तथा संचालन कायधषवमि, २०७६ 

 षकसान कल सेन्त्टर संचालन षवमि, २०७७ 

१२. आबदानी, खचध तथा आमथधक कारोवार सबिन्त्िी षववरण                                       (िजेट रु. हजारिा) 

आयोजना/कायधक्रि
को नाि 

वाषिधक षवमनयोम्जत िजेट हाल सबिको प्रगमत 

चाल ु पूाँजीगत जबिा चाल ु पूाँजीगत जबिा 
कृषि व्यवसाय 
प्रिर्द्धन सहयोग तथा 
तामलि केन्त्र १२०९५ 8980 21075 10260.7३ 7679.1४ 17939.8७ 
कृषि क्षिता 
अमभिषृर्द् तथा सीप 
षवकास तामलि १०५५९ ० १०५५९ 7954.1६ ० 7954.1६ 

कृषि तथा पशपंुमछ 
जन्त्य उद्योग,यन्त्र 
तथा पूवाधिार मिकाश 
कायधक्रि ३५९२३ ६००० 41923 33098.02 5134.18 38232.20 



          

यवुा लम्क्षत कृषि 
व्यवसाय प्रिर्द्धन 
कायधक्रि ५१८० 0 ५१८० 4145.80 

 
 

0 4145.80 

सािाम्जक षवकास 
िन्त्रालय (संघ 
शसतध अनदुान) १०० ० ८८.२७ ८८.२७ ० ८८.२७ 

 जबिा ६३८५७ १४९८० ७८८३६ ५५५४६.९९ १२८१३.३२ ६८३६०.३१ 

१3. अम्घल्लो आ.व. िा संचामलत कायधक्रिहरु 

१. तामलि कायधक्रि 

क्र.स. तामलिको मििय जबिा  
क कृिक स्तर   

१ स्िाटध कृषि गाउाँका कृिकहरुलाई िाली मिशेि तामलि (३ पटक) ८२ 

२ स्िाटध कृषि गाउाँका सहजकताधहरुलाई क्षिता अमभवृषर्द् तामलि (२ पटक) ५० 

३ कृषि कमिधलाई क्षिता अमभिदृद तामलि (३ पटक)  ८० 

४ यवुाहरुलाई उद्यिम्शलता षवकास तामलि (२ पटक) ४८ 

५ कृषि यन्त्र ििधत तथा संचालन तामलि (१ पटक) २४ 

६ िागिा आिारीत क्षिता अमभवृषर्द् तथा मसप षवकास तामलि (४ पटक) ९१ 

७ सहरी के्षरका िषहलाहरुलाई कौसी खेमत तामलि (१ पटक) १३ 

ख किधचारी स्तर   

१ स्थानीय तहका प्राषवमिकहरुलाई िाली षवशिे तामलि (१ पटक) १५ 

२ कृषि प्राषवमिकलाई क्षिता अमभवृषर्द् तामलि (२ पटक) २४ 

  जबिा  ४२७ 

२. िषहला उद्यिी सहयोग अनदुान कायधक्रि 

3. नीमत मनयि तथा कायधषवमि िस्यौदा मनिाधण 

४. निनुा प्रदशधन स्थल कायधक्रि 

1४. सावधजमनक मनकायको वेिसाईट 

यस कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तामलि केन्त्र, खजरुा, िााँकेको वेिसाईट abpstc.p5.gov.np रहेको 
छ | 
१५. वैदेम्शक ऋण/अनदुान/सहयोग  

नरहेको | 
१६. कायधक्रि प्रमतवेदन 

 कृषि उद्यिी सहयोग अनदुान कायधक्रि अन्त्तगधत १६७ वटा सबझौता तथा १३९ जनालाई भकु्तानी 
सिेत ददइ को | 

 िागिा आिाररत कृषि िजार पूवाधिार मनिाधण तथा संचालन कायधक्रििा प्राि ४३ वटा मसलिन्त्दी 
प्रस्तावना िध्य ररतपूवधक प्राि २७ वटा प्रस्तावनालाई षफल्ड भेररषफकेशन र प्रस्तावना िलु्यांकन 



          

गरी १८ वटा आवेदक छनौट गरी कायधक्रि अगाडी िढाई कोिा १८ वटै संस्थाले कायध सबपन्न 
गरी भकु्तानी पमन मल को | | 

 निनुा प्रदशधन स्थलिा लहरे िाली, फूल, िौरी पालन तथा िान खेमत गरर को | 
 हररत स्वयि सेवकका लामग TOT तामलि (६ ददने) िाफध त 22 जना स्वयि सेवकलाई तामलि 

प्रदान गरर को | 
 खररद गरर को आिमुनक प्रषवमिको िान रोप्ने िेमसनको प्रयोग गरी िााँके तथा िददधयाका 

षकसानहरुको खेतिा िान रोपाई गरर को | 
१७. सूचनाको वगीकरण 

सिै सूचना खलु्ला रहेको | 
१८. सूचनाको िाग सबिन्त्िी मनवेदन  

प्राि नभ को | 
१९. षववरण अन्त्यर प्रकाशन भ को वा हनु ेभ  सोको षववरण 

कायाधलयको वाषिधक प्रगमत पमु्स्तका, कायाधलयको वेिसाइट तथा चौिामसक प्रकाशन हनुे चौिामसक िलेुषटन 
| 


