प्रदे श सयकाय
रुम्बफनी प्रदे श

कृषि, खाद्य प्रषिधध तथा बूधभ व्मिस्था भन्त्रारम
कृषि षिकास धनदे शनारम

कृषि व्मिसाम प्रिर्द्धन सहमोग तथा ताधरभ केन्त्र
खजुया, फाॉके

सूचनाको हक सबफम्न्त्ध ऐन २०६४ को दपा ५(3) तथा दपा ५(४) य धनमभािरी २०६५ को धनमभ
3 अनुसाय प्रकाम्शत षिियण
आ.ि. २०७८/७९ (२०७9 फैशाख दे म्ख २०७९ असाय भसान्त्त सबभ)
१. धनकामको प्रकृधत य स्िरूऩ
कृषि ऺेरको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि फढाउन उऩमुक्त प्रषिधध कृिक सभऺ ऩुमाधउनको राधग ताधरभ

एक सशक्त भाध्मभ हो । मही कुयाराई रृदमाङ्गभ गयी तत्कारीन श्री ५ को सयकायको धभधत २०४४
भाघ २४ को धनणधमरे तत्कारीन कृषि ताधरभ तथा प्रसाय शाखाफाट अरग्माई केन्त्रीम कृषि ताधरभ केन्त्र

य ऩाॉच षिकास ऺेरका तयाई य ऩहाडभा १/१ गयी जबभा १० िटा ऺेरीम कृषि ताधरभ केन्त्रहरु

स्थाऩना गरयएका धथए । सोही फभोम्जभ फाॉकेको खजुयाभा ऺेधरम कृषि ताधरभ केन्त्र स्थाऩना गरयएको
धथमो । दे श सॊ म्घम गणताम्न्त्रक व्मिस्थाभा रुऩान्त्तरयत बई सॊ घ, प्रदे श य स्थाधनम धनकामभा ऩरयभाजधन

बएकोभा साषिकको ऺेधरम कृषि ताधरभ केन्त्र, खजुया, फाॉके षिघटन बई आ.ि. २०७५/७६ दे म्ख कृषि,

खाद्य प्रषिधध तथा बूधभ व्मिस्था भन्त्रारम, रुम्बफनी प्रदे श भातहत यही कृषि व्मिसाम प्रिर्द्धन सहमोग
तथा ताधरभ केन्त्रको रुऩभा मस कामाधरमरे प्रदे श तथा स्थाधनम तहका कभधचायी, य अगुिा कृिकहरुका
राधग ताधरभ सॊ चारन तथा कृषि व्मिसाम प्रिर्द्धनका गधतषिधध सॊ चारन गने भुख्म उर्द्ेश्म सषहत काभ
गदै आएको छ ।

२. धनकामको काभ य कतधव्म


प्रदे शस्तयका कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुको योष्टय तमाय तथा अद्यािधद्यक गने,



प्रदे श अन्त्तयगत

कृषि फारी य िस्तुको षिकास एिॊ षिस्तायका व्मिसाषमक मोजना तजुभ
ध ा तथा

कामाधन्त्िमन य कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुराइ व्मिसाम सॊ चारनका राधग आिश्मक
व्मिसाषमक मोजना तमायीभा सहमोग गने,


कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुराइ व्मिसाम सॊ चारनका राधग आिश्मक ऩूिाधधाय तथा सुषिधाको
ऩषहचान गयी आिश्मक कामधक्रभ सॊ चारन गने,



कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुराइ व्मिसाम सॊ चारनभा आिश्मक सेिा सुषिधा प्राधिका राधग
सबिम्न्त्धत धनकामहरुसॊ ग सबिन्त्ध स्थाषऩत गयाइददने,



षिधबन्न कृषि उद्यभ तथा व्मिसाम सॊ चारनका राधग आधायबूत जानकायीहरु प्रदान गने,



कृषि उद्यभ तथा व्मिसाम प्रफधर्द्नसॊ ग सबिम्न्त्धत धनकामहरुिीच सभन्त्िम कामभ गने,



षिदे शिाट पकेका कृषि व्मिसाम तथा उद्यभ गनध चाहने मुिा कृिकहरुराइ उद्यभ तथा व्मिसाम
सॊ चारनभा आिश्मक सहजीकयण गने,



कृषि फजाय तथा



प्रदे शस्तयभा कृषि प्रषिधध षिस्ताय कामधभा सहमोग गने ।

ऩूिाधधाय षिकासभा सहमोग



कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुराइ व्मिसाम सॊ चारनका राधग आिश्मक ऻान तथा धसऩ प्रदान
गनध ताधरभ आिश्मकता ऩषहचान गयी सो अनुरुऩ षिम्शष्टीकृत ऻान, शीऩ प्रदान गनध षिम्शषिकृत
ताधरभ कामधक्रभ सॊ चारन गने ।



प्रदे श य स्थानीम तहभा कामधयत प्राषिधधक कभधचायीहरुराई ताधरभ आिश्मकता ऩषहचानभा
आधारयत ताधरभ सॊ चारन तथा ऺभता षिकासका कामधहरु गने ।



तोषकएको शुल्क धरइ अन्त्म धनकामिाट भाग बइ आए फभोम्जभ कृषि उद्यभ तथा व्मिसाम
सॊ चारन एिॊ प्रफधर्द्न सबिन्त्धी ताधरभहरु सॊ चारनको व्मिस्था गने,



कृषि ऻान केन्त्रहरुिाट सॊ चाधरत व्मिसाषमक मोजना कामाधन्त्िमन तथा म्शऩषिकास सबिम्न्त्ध
कामधहरुको अनुगभन गने तथा धनदे शन ददने ।

3. कभधचायीहरुको षिियण
मस कामाधरमको स्िीकृत कभधचायी दयिन्त्दी १६ जनाको यहेको छ । जसभा हारराई ऩदऩूधतध बएको ऩद
य कामधयत कभधचायीको षिियण मस प्रकाय यहेको छ ।
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४. कामाधरमको सॊगठन सॊ यचना
प्रभुख
या.ऩ.प्र.(प्रा.)

सभुहकृत नहुने

कृषि व्मिसाम ताधरभ शाखा

फरयि कृषि प्रसाय अधधकृत –१
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सहमोग शाखा

प्रशाशन शाखा
नामि सुब्फा या.ऩ.अनॊ. प्र. – १

फरयि कृषि अथध षिऻ– १

रेखाऩार या.ऩ.अनॊ. प्र. – १

प्राषिधधक सहामक (एधि

हरुका सिारय चारक –२

कृषि प्रसाय अधधकृत– १
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खरयदाय या.ऩ.अनॊ. द्वी. – १
कामाधरम सहमोगी – ३

५. शाखाहरुको कामधषिियण

५.१. कृषि व्मिसाम प्रिर्द्धन सहमोग शाखा


प्रदे शस्तयका कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुको योष्टय तमाय तथा अद्यािधद्यक गने,



प्रदे श अन्त्तयगत

कृषि फारी य िस्तुको षिकास एिॊ षिस्तायका व्मिसाषमक मोजना तजुभ
ध ा तथा

कामाधन्त्िमन य कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुराइ व्मिसाम सॊ चारनका राधग आिश्मक
व्मिसाषमक मोजना तमायीभा सहमोग गने,


कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुराइ व्मिसाम सॊ चारनका राधग आिश्मक ऩूिाधधाय तथा सुषिधाको
ऩषहचान गयी आिश्मक कामधक्रभ सॊ चारन गने,



कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुराइ व्मिसाम सॊ चारनभा आिश्मक सेिा सुषिधा प्राधिका राधग
सबिम्न्त्धत धनकामहरुसॊ ग सबिन्त्ध स्थाषऩत गयाइददने,



षिधबन्न कृषि उद्यभ तथा व्मिसाम सॊ चारनका राधग आधायबूत जानकायीहरु प्रदान गने,



कृषि उद्यभ तथा व्मिसाम प्रफधर्द्नसॊ ग सबिम्न्त्धत धनकामहरुिीच सभन्त्िम कामभ गने,



षिदे शिाट पकेका कृषि व्मिसाम तथा उद्यभ गनध चाहने मुिा कृिकहरुराइ उद्यभ तथा व्मिसाम
सॊ चारनभा आिश्मक सहजीकयण गने,



कृषि फजाय तथा



प्रदे शस्तयभा कृषि प्रषिधध षिस्ताय कामधभा सहमोग गने ।

ऩूिाधधाय षिकासभा सहमोग

५.२ कृषि व्मिसाम ताधरभ शाखा


कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुराइ व्मिसाम सॊ चारनका राधग आिश्मक ऻान तथा धसऩ प्रदान
गनध ताधरभ आिश्मकता ऩषहचान गयी सो अनुरुऩ षिम्शष्टीकृत ऻान, शीऩ प्रदान गनध षिम्शषिकृत
ताधरभ कामधक्रभ सॊ चारन गने ।



प्रदे श य स्थानीम तहभा कामधयत प्राषिधधक कभधचायीहरुराई ताधरभ आिश्मकता ऩषहचानभा
आधारयत ताधरभ सॊ चारन तथा ऺभता षिकासका कामधहरु गने ।



तोषकएको शुल्क धरइ अन्त्म धनकामिाट भाग बइ आए फभोम्जभ कृषि उद्यभ तथा व्मिसाम
सॊ चारन एिॊ प्रफधर्द्न सबिन्त्धी ताधरभहरु सॊ चारनको व्मिस्था गने,



कृषि ऻान केन्त्रहरुिाट सॊ चाधरत व्मिसाषमक मोजना कामाधन्त्िमन तथा म्शऩषिकास सबिम्न्त्ध
कामधहरुको अनुगभन गने तथा धनदे शन ददने ।

५.3 प्रशासन शाखा
५.3.१ रेखा पाॉट


आधथधक प्रशासन सबफन्त्धी सबऩूणध कामधहरु गने ।



धनमधभत रुऩभा रेखा ऩरयऺण गयाउने ।



फेरुजु हुन ् नददन तपध सतकध यहने तथा फेरुजु ये कडध अद्यािधधक याख्ने य धनमधभत रुऩभा फेरुजु
पर्छ्यौट सबफन्त्धी कामधहरु गने ।

५.3.२ साभान्त्म प्रशासन तथा स्टोय पाॉट


कभधचायी प्रशासन तथा साभान्त्म प्रशासन सबफन्त्धी सबऩूणध काभहरु गने ।



म्जन्त्सी व्मिस्थाऩन सबफन्त्धी सबऩूणध काभहरु गने ।



कामधरमको सबऩम्ि सुयऺा गनध तथा दुरुऩमोग हुन ् नददन आिश्मक कामध गने ।



फाषिधक कामधक्रभ तथा फजेट तजुभ
ध ा गनध मोजना अनुगभन शाखाराई सहमोग गने ।



अधबरेखीकयण, फैठक, धनणधम रेखन, फैठक व्मिस्थाऩन ।



दताध/चरानी साथै सक्कर कागजात सबफम्न्त्धत ठाउॉभा ऩुमाधउने ।



अन्त्म शाखाको कामधषिियणभा नऩये का प्रशासधनक रगामत अन्त्म सफै कामध गने ।

६. सेिा प्राि गनध राग्ने दस्तुय य अिधध


सूचना ५ ऩेजसबभ धनशुल्क, मदद सो बन्त्दा फढी बएभा प्रधत ऩेज रु ५/- दस्तुय राग्ने, सूचनाको
प्रकृधत हेयी फढीभा १५ ददन सबभको अिधध राग्ने ।



भागभा आधायीत ताधरभ धनशुल्क प्राि हुने, भाग सॊ करन ऩश्चात कामाधरमको स्िीकृत िाषिधक
कामधक्रभ अनुसाय सॊ चारन हुने ।



कृषि फजाय तथा व्मिसाम प्रिर्द्धन सहमोग अनुदान धनशुल्क प्राि हुने, तय रागत सहबाधगता
फभोम्जभ रगानी यहने, भाग सॊ करन ऩश्चात कामाधरमको स्िीकृत िाषिधक कामधक्रभ अनुसाय
सॊ चारन हुने ।



प्राषिधधक सय-सल्राह धनशुल्क प्राि हुने, सबबि बए सबभ धछटो प्राि हुने ।



कामधक्रभ हर उऩरब्ध यहेको अिस्थाभा भाग बै आएको फखत, दस्तुय प्रधत ददन सानो हरको
रु. १५००/- य ठु रो हरको रु. 3०००/- राग्ने ।



होस्टे र कोठा उऩरब्ध यहेको अिस्थाभा भाग बै आएको फखत, दस्तुय रु. १५०/- प्रधत व्मम्क्त
प्रधत ददन ।

७. नागरयक िडाऩर

षििेक ऩन्त्त

८. उजुयी, धनिेदन उऩय धनणधम गने प्रषक्रमा य अधधकायी
कृषि व्मिसाम प्रिर्द्धन सहमोग तथा ताधरभ केन्त्र, खजुया, फाॉकेका धनधभि कामाधरम प्रभुख श्री षििेक
ऩन्त्त ।
९. सबऩाददत काभको षिियण
क. कृषि व्मािसाषमक मोजना धनभाधण सफ्टिेमयको भ्माधरडेसन िकधसऩ तथा अन्त्तयषक्रमा गोिी सॊ चारन
गरयएको ।
ख. भागभा आधायीत कृिक ताधरभ अन्त्तगधत ३ िटा ताधरभ सॊ चारन गरयएको ।
ग. सहामकस्तय ऺभता िृषर्द् ताधरभ २ िटा सॊ चारन गरयएको ।
घ. भागभा आधायीत कृिक ताधरभ अन्त्तगधत ३ िटा ताधरभ सॊ चारन गरयएको ।
ङ. षिधबन्न प्रषिधध ऩुम्स्तका प्रकाशन तथा षितयण गरयएको ।
१०. प्रभुख य सूचना अधधकायीको षिियण


धनधभि कामाधरम प्रभुख श्री षििेक ऩन्त्त, कृषि प्रसाय अधधकृत (अधधकृतस्तय सातौँ)



सूचना अधधकायी श्री अधनश श्रे ि, कृषि प्रसाय अधधकृत (अधधकृतस्तय सातौँ)

११. ऐन, धनमभ, षिधनमभ, धनदे म्शकाको सुची


सािधजधनक खचधको भाऩदण्ड, कामधषिधध य धभतव्मषमता सबफन्त्धी धनदे म्शका, २०७५, प्रदे श नॊ. ५



ओजेटी ऩरयचारन कामधक्रभ सॊ चारन प्रषक्रमा, २०७६



कृषि उद्यभी अनुदान सहमोग कामधक्रभ सॊ चारन प्रकृमा, २०७६



कृषि उऩज फजाय ऩूिाधधाय धनभाधण तथा सॊ चारन कामधषिधध, २०७६



षकसान कर सेन्त्टय सॊ चारन षिधध, २०७७



ुध र भाध्मभ षिधधफाट ताधरभ सॊ चारन षिधध, २०७८
बचअ

१२. आबदानी, खचध तथा आधथधक कायोिाय सबफन्त्धी षिियण
आमोजना/कामधक्रभ
को नाभ

(फजेट रु. हजायभा)

िाषिधक षिधनमोम्जत फजेट
चारु

ॉ ीगत
ऩूज

जबभा

हार सबभको प्रगधत
चारु

ॉ ीगत
ऩूज

जबभा

२६९०.६२३

१२६०७.३४८

कृषि व्मिसाम

प्रफर्द्धन सहमोग तथा
ताधरभ केन्त्र

१३४६५

२७००

१५६३८

कृषि ऺभता अधबफृषर्द्
तथा सीऩ षिकास
ताधरभ

१५४९८

०

१५४९८

९९१६.७२५
14272.244

०

14272.244

कृषि तथा ऩशुऩन्त्छी
स्रोत तथा प्रषिधध
सेिाटे िा षिस्ताय
कामधक्रभ

साभाम्जक षिकास

भन्त्रारम (सॊ घ शसतध

२३९६.६६४
४०२०

०

4०2०

३६०

०

३६०

२३९६.६६४
०

२२२.६६६

०

२२२.६६६

अनुदान)
जबभा

३३३४३

२७००

३६०४३

२६८०८.२९९

२६९०.६२३

२९४९८.९२२

१3. अम्घल्रो आ.ि. भा सॊचाधरत कामधक्रभहरु
१. ताधरभ कामधक्रभ
क्र.स.

ताधरभको धफिम

जबभा

क

कृिक स्तय

१

कृषि मन्त्र भभधत तथा सन्त्चारन ताधरभ (ऩटक २)

३६

२

मुिाहरुराई उद्यभम्शरता षिकास ताधरभ (ऩटक २)

४६

३

स्भाटध कृषि गाउका कृिकहरुराई िाधर िस्तु षिशेऩ ताधरभ (२ ऩटक)

५०

४

भागभा आधारयत ऺभता अधबफृषर्द् तथा धसऩ षिकास ताधरभ (८ ऩटक)

१८३

५

कृषि श्रोत व्मम्क्तका राधग TOT ताधरभ (२ हिे) (3 ऩटक)

ख

कभधचायी स्तय

१

कभधचायी ऺभता अधबिृषर्द् ताधरभ (3 ऩटक)

६८
५७

जबभा

४४०

२. भागभा आधारयत कृषि फजाय ऩूिाधधाय धनभाधण कामधक्रभ अन्त्तगधत २ िटा नमाॉ थोक फजाय, २ िटा
नमाॉ हाटफजाय, ३ िटा हाट फजाय सुदृषढकयण, ११ िटा नमाॉ सॊ करन केन्त्र गयी जबभा १८ िटा कृषि
फजायको सॊ यचना धनभाधण तथा सुदृषढकयण बएको ।
3. कृषि उद्यभी सहमोग अनुदान कामधक्रभ अन्त्तगधत जबभा १३९ जना ताधरभ प्राि कृिकहरुराई कृषि
उद्यभी फन्न उत्प्रेरयत गनधका राधग सहमोग प्राि बएको ।
४. षकसान कर सेन्त्टयको भापधतफाट ४४ जना कृिकहरुराई सेिा ऩुमाधईमो ।
५. नभुना प्रदशधन स्थर कामधक्रभ भापधत आधुधनक कृषि प्रषिधधहरु प्रदशधन गरयएको ।
६. आधुधनक प्रषिधधका कृषि मन्त्र उऩकयण खरयद अन्त्तगधत खरयद गरयएको धान योप्ने भेधसन प्रमोग गयी
फाॉके य फददधमाका कृिकहरुका ३० धफघा बम्न्त्द फढी खेतभा धान योऩाई गरयमो ।
1४. सािधजधनक धनकामको िेफसाईट
कृषि

मस

व्मिसाम

प्रिर्द्धन

सहमोग

तथा

ताधरभ

केन्त्र,

खजुया,

फाॉकेको

िेफसाईट

abpstc.lumbini.gov.np यहेको छ ।
१५. िैदेम्शक ऋण/अनुदान/सहमोग
नयहेको ।
१६. कामधक्रभ प्रधतिेदन


भागभा आधायीत कृिक ताधरभ अन्त्तगधत २ िटा व्मािसाषमक भसरा खेधत ताधरभ, य १ िटा



खाद्यान्न फारी खेधत ताधरभ गयी ६६ जनाराई ताधरभ प्रदान गयी सीऩ तथा ऺभता अधबिृषर्द्
गरयएको ।



सहामकस्तय ऺभता अधबिृषर्द् ताधरभ अन्त्तगधत १ िटा व्मािसाषमक केया खेधत ताधरभ य १ िटा
कामाधरम सॊ चारन सबफन्त्धी ऺभता अधबिृषर्द् ताधरभ गयी २९ जनाराई ताधरभ प्रदान गयी सीऩ
तथा ऺभता अधबिृषर्द् गरयएको ।



कृषि उद्यभ तथा व्मिसाम सॊ चारन य प्रिर्द्धनका राधग आिश्मक स्रोत, प्रषिधध य सेिा प्राधिका
राधग सयोकायिाराहरु फीच अन्त्तयषक्रमा गोिी अन्त्तगधत कृषि व्मािसाषमक मोजना तमायी सबफम्न्त्ध
सफ्टिेमयको भ्माधरडे सन िकधसऩ तथा अन्त्तयषक्रमा गोिी सबऩन्न गरयएको ।



प्रदे शका कृषि उद्यभी/व्मिसामीहरुको षिियण सॊ करन, कबऩाईरे सन य अधबरेखीकयण गयी
प्रकाशन तथा षितयण गरयएको ।



ताधरभ ऩाठ्यक्रभ ऩुम्स्तका तथा अन्त्म प्राषिधधक ऩुम्स्तका प्रकाशन तथा षितयण गरयएको ।

१७. सूचनाको िगॉकयण
सफै सूचना खुल्रा यहेको ।
१८. सूचनाको भाग सबफन्त्धी धनिेदन
प्राि नबएको ।
१९. षिियण अन्त्मर प्रकाशन बएको िा हुने बए सोको षिियण
कामाधरमको िाषिधक प्रगधत ऩुम्स्तका, कामाधरमको िेफसाइट तथा चौभाधसक प्रकाशन हुने चौभाधसक
फुरेषटन ।

