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कृषि, खाद्य प्रषिधध तथा बधूभ व्मिस्था भन्त्रारम 
कृषि षिकास धनदेशनारम 

कृषि व्मिसाम प्रिर्द्धन सहमोग तथा ताधरभ केन्त्र 
खजयुा, फाॉके  

 

सूचनाको हक सबफम्न्त्ध ऐन २०६४ को दपा ५(3) तथा दपा ५(४) य धनमभािरी २०६५ को धनमभ  
3 अनसुाय प्रकाम्शत षिियण  

  आ.ि. २०७८/७९ (२०७9 फैशाख देम्ख २०७९ असाय भसान्त्त सबभ) 
१. धनकामको प्रकृधत य स्िरूऩ 

कृषि ऺेरको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि फढाउन उऩमकु्त प्रषिधध कृिक सभऺ ऩमुाधउनको 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 खजयुाभा ऺेधरम कृषि ताधरभ केन्त्र स्थाऩना गरयएको 
धथमो । देश सॊम्घम गणताम्न्त्रक व्मिस्थाभा रुऩान्त्तरयत बई सॊघ, प्रदेश य स्थाधनम धनकामभा ऩरयभाजधन 
बएकोभा साषिकको ऺेधरम कृषि ताधरभ केन्त्र, खजयुा, फाॉके षिघटन बई आ.ि. २०७५/७६ देम्ख कृषि, 
खाद्य प्रषिधध तथा बधूभ व्मिस्था भन्त्रारम, रमु्बफनी प्रदेश भातहत यही कृषि व्मिसाम प्रिर्द्धन सहमोग 
तथा ताधरभ केन्त्रको रुऩभा मस कामाधरमरे प्रदेश तथा स्थाधनम तहका कभधचायी, य अगिुा कृिकहरुका 
राधग ताधरभ सॊचारन तथा कृषि व्मिसाम प्रिर्द्धनका गधतषिधध सॊचारन गने भखु्म उर्द्ेश्म सषहत काभ 
गदै आएको छ । 

२. धनकामको काभ य कतधव्म 

 प्रदेशस्तयका कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुको योष्टय तमाय तथा अद्यािधद्यक गने, 

 प्रदेश अन्त्तयगत  कृषि फारी य िस्तकुो षिकास एिॊ षिस्तायका व्मिसाषमक मोजना तजुधभा तथा 
कामाधन्त्िमन य कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुराइ व्मिसाम सॊचारनका राधग आिश्मक 
व्मिसाषमक मोजना तमायीभा सहमोग गने, 

 कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुराइ व्मिसाम सॊचारनका राधग आिश्मक ऩूिाधधाय तथा सषुिधाको 
ऩषहचान गयी आिश्मक कामधक्रभ सॊचारन गने, 

 कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुराइ व्मिसाम सॊचारनभा आिश्मक सेिा सषुिधा प्राधिका राधग 
सबिम्न्त्धत धनकामहरुसॊग सबिन्त्ध स्थाषऩत गयाइददन,े 

 षिधबन्न कृषि उद्यभ तथा व्मिसाम सॊचारनका राधग आधायबतू जानकायीहरु प्रदान गने, 

 कृषि उद्यभ तथा व्मिसाम प्रफधर्द्नसॊग सबिम्न्त्धत धनकामहरुिीच सभन्त्िम कामभ गने, 

 षिदेशिाट पकेका कृषि व्मिसाम तथा उद्यभ गनध चाहन ेमिुा कृिकहरुराइ उद्यभ तथा व्मिसाम 
सॊचारनभा आिश्मक सहजीकयण गने, 

 कृषि फजाय तथा  ऩूिाधधाय षिकासभा सहमोग   

 प्रदेशस्तयभा कृषि प्रषिधध षिस्ताय कामधभा सहमोग गने । 



          

 कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुराइ व्मिसाम सॊचारनका राधग आिश्मक ऻान तथा धसऩ प्रदान 
गनध ताधरभ आिश्मकता ऩषहचान गयी सो अनरुुऩ षिम्शष्टीकृत ऻान, शीऩ प्रदान गनध षिम्शषिकृत 
ताधरभ कामधक्रभ सॊचारन गने । 

 प्रदेश य स्थानीम तहभा कामधयत प्राषिधधक कभधचायीहरुराई ताधरभ आिश्मकता ऩषहचानभा 
आधारयत ताधरभ सॊचारन तथा ऺभता षिकासका कामधहरु गने । 

 तोषकएको शलु्क धरइ अन्त्म धनकामिाट भाग बइ आए फभोम्जभ कृषि उद्यभ तथा व्मिसाम 
सॊचारन एिॊ प्रफधर्द्न  सबिन्त्धी ताधरभहरु सॊचारनको व्मिस्था गने, 

 कृषि ऻान केन्त्रहरुिाट सॊचाधरत व्मिसाषमक मोजना कामाधन्त्िमन तथा म्शऩषिकास सबिम्न्त्ध 
कामधहरुको अनगुभन गने तथा धनदेशन 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 । 

क्र.स. नाभ ऩद स्थामी ठेगाना 

१ धफफेक ऩन्त्त 

कृषि प्रसाय अधधकृत 

(अधधकृत स्तय सातौँ) 
सैनाभैना न.ऩा. २, रुऩन्त्देही 

२ अधनश शे्रि 

कृषि प्रसाय अधधकृत 

(अधधकृत स्तय सातौँ) 
खजयुा गा.ऩा. ३, फाॉके 

3 याजेश कुभाय गिुा अधधकृतस्तय छैठौं (प्रशासन) तरुधसऩयु उ.भ.न.ऩा. ६, दाङ 

४ जमभर धतरुिा अधधकृतस्तय छैठौ (रेखा) भधिुन न.ऩा. ६, फददधमा 

५ खडक फहादयु फस्नते 
अधधकृतस्तय छैठौ 

(कृषि प्रसाय) 
भधिुन न.ऩा. ९, फददधमा 

६ याधधका ऩौडेर 
अधधकृतस्तय छैठौ 

(कृषि प्रसाय) 
कोहरऩयु न.ऩा. ११, फाॉके 

७ ऩञ्चभ मादि कामाधरम सहमोगी डुडिुा गा.ऩा., फाॉके 

८ कुभाय के.सी. हरकुा सिायी चारक खजयुा गा.ऩा. ४, फाॉके 

९ फर फहादयु सनुाय हरकुा सिायी चारक नेऩारगॊज उ.भ.न.ऩा. १८, फाॉके 

१० भहाफीय थारु कामाधरम सहमोगी जानकी गा.ऩा. ४, फाॉके 
 

  



          

४. कामाधरमको सॊगठन सॊयचना  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

५. शाखाहरुको कामधषिियण 

५.१. कृषि व्मिसाम प्रिर्द्धन सहमोग शाखा 
 प्रदेशस्तयका कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुको योष्टय तमाय तथा अद्यािधद्यक गने, 

 प्रदेश अन्त्तयगत  कृषि फारी य िस्तकुो षिकास एिॊ षिस्तायका व्मिसाषमक मोजना तजुधभा तथा 
कामाधन्त्िमन य कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुराइ व्मिसाम सॊचारनका राधग आिश्मक 
व्मिसाषमक मोजना तमायीभा सहमोग गने, 

 कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुराइ व्मिसाम सॊचारनका राधग आिश्मक ऩूिाधधाय तथा सषुिधाको 
ऩषहचान गयी आिश्मक कामधक्रभ सॊचारन गने, 

 कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुराइ व्मिसाम सॊचारनभा आिश्मक सेिा सषुिधा प्राधिका राधग 
सबिम्न्त्धत धनकामहरुसॊग सबिन्त्ध स्थाषऩत गयाइददन,े 

 षिधबन्न कृषि उद्यभ तथा व्मिसाम सॊचारनका राधग आधायबतू जानकायीहरु प्रदान गने, 

 कृषि उद्यभ तथा व्मिसाम प्रफधर्द्नसॊग सबिम्न्त्धत धनकामहरुिीच सभन्त्िम कामभ गने, 

 षिदेशिाट पकेका कृषि व्मिसाम तथा उद्यभ गनध चाहन ेमिुा कृिकहरुराइ उद्यभ तथा व्मिसाम 
सॊचारनभा आिश्मक सहजीकयण गने, 

 कृषि फजाय तथा  ऩूिाधधाय षिकासभा सहमोग   

 प्रदेशस्तयभा कृषि प्रषिधध षिस्ताय कामधभा सहमोग गने । 

५.२ कृषि व्मिसाम ताधरभ शाखा 
 कृषि उद्यभी तथा व्मिसामीहरुराइ व्मिसाम सॊचारनका राधग आिश्मक ऻान तथा धसऩ प्रदान 

गनध ताधरभ आिश्मकता ऩषहचान गयी सो अनरुुऩ षिम्शष्टीकृत ऻान, शीऩ प्रदान गनध षिम्शषिकृत 
ताधरभ कामधक्रभ सॊचारन गने । 

प्रभखु 

या.ऩ.प्र.(प्रा.) 
सभहुकृत नहनुे 

कृषि व्मिसाम ताधरभ शाखा  
फरयि कृषि प्रसाय अधधकृत –१ 

कृषि प्रसाय अधधकृत – १ 

प्राषिधधक सहामक (कृषि प्रसाय) 
– २ 

कृषि व्मिसाम प्रफधर्द्न 
सहमोग शाखा 

फरयि कृषि अथध षिऻ– १ 

कृषि प्रसाय अधधकृत– १ 

प्राषिधधक सहामक (एधि 
ईको एण्ड  भाकेषटङ)–१ 

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

रेखाऩार या.ऩ.अनॊ. प्र. – १ 

खरयदाय या.ऩ.अनॊ. द्वी. – १ 

हरकुा सिारय चारक –२ 

कामाधरम सहमोगी – ३ 



          

 प्रदेश य स्थानीम तहभा कामधयत प्राषिधधक कभधचायीहरुराई ताधरभ आिश्मकता ऩषहचानभा 
आधारयत ताधरभ सॊचारन तथा ऺभता षिकासका कामधहरु गने । 

 तोषकएको शलु्क धरइ अन्त्म धनकामिाट भाग बइ आए फभोम्जभ कृषि उद्यभ तथा व्मिसाम 
सॊचारन एिॊ प्रफधर्द्न  सबिन्त्धी ताधरभहरु सॊचारनको व्मिस्था गने, 

 कृषि ऻान केन्त्रहरुिाट सॊचाधरत व्मिसाषमक मोजना कामाधन्त्िमन तथा म्शऩषिकास सबिम्न्त्ध 
कामधहरुको अनगुभन गने तथा धनदेशन ददने । 

५.3 प्रशासन शाखा 
५.3.१ रेखा पाॉट 

 आधथधक प्रशासन सबफन्त्धी सबऩूणध कामधहरु गने । 

 धनमधभत रुऩभा रेखा ऩरयऺण गयाउने । 

 फेरुज ुहनु ्नददन तपध  सतकध  यहने तथा फेरुज ु येकडध अद्यािधधक याख्न ेय धनमधभत रुऩभा फेरुज ु
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 सयुऺा गनध तथा दरुुऩमोग हनु ्नददन आिश्मक कामध गने । 

 फाषिधक कामधक्रभ तथा फजेट तजुधभा गनध मोजना अनगुभन शाखाराई सहमोग गने । 

 अधबरेखीकयण, फैठक, धनणधम रेखन, फैठक व्मिस्थाऩन । 

 दताध/चरानी साथै सक्कर कागजात सबफम्न्त्धत ठाउॉभा ऩमुाधउने । 

 अन्त्म शाखाको कामधषिियणभा नऩयेका प्रशासधनक रगामत अन्त्म सफै कामध गने । 

६. सेिा प्राि गनध राग्न ेदस्तयु य अिधध 

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

 भागभा आधायीत ताधरभ धनशलु्क प्राि हनुे, भाग सॊकरन ऩश्चात कामाधरमको स्िीकृत िाषिधक 
कामधक्रभ अनसुाय सॊचारन हनुे । 

 कृषि फजाय तथा व्मिसाम प्रिर्द्धन सहमोग अनदुान धनशलु्क प्राि हनुे, तय रागत सहबाधगता 
फभोम्जभ रगानी यहने, भाग सॊकरन ऩश्चात कामाधरमको स्िीकृत िाषिधक कामधक्रभ अनसुाय 
सॊचारन हनुे । 

 प्राषिधधक सय-सल्राह धनशलु्क प्राि हनुे, सबबि बए सबभ धछटो प्राि हनुे । 

 कामधक्रभ हर उऩरब्ध यहेको अिस्थाभा भाग बै आएको फखत, दस्तयु प्रधत ददन सानो हरको 
रु. १५००/- य ठुरो हरको रु. 3०००/- राग्न े। 

 होस्टेर कोठा उऩरब्ध यहेको अिस्थाभा भाग बै आएको फखत, दस्तयु रु. १५०/- प्रधत व्मम्क्त 
प्रधत ददन । 

 

 

 



          

७. नागरयक िडाऩर 

 
 

 

 

 

 षििेक ऩन्त्त 



          

८. उजयुी, धनिेदन उऩय धनणधम गने प्रषक्रमा य अधधकायी 
कृषि व्मिसाम प्रिर्द्धन सहमोग तथा ताधरभ केन्त्र, खजयुा, फाॉकेका धनधभि कामाधरम प्रभखु श्री षििेक 
ऩन्त्त । 

९. सबऩाददत काभको षिियण  

क. कृषि व्मािसाषमक मोजना धनभाधण सफ्टिेमयको भ्माधरडेसन िकध सऩ तथा अन्त्तयषक्रमा गोिी सॊचारन 
गरयएको । 

ख. भागभा आधायीत कृिक ताधरभ अन्त्तगधत ३ िटा ताधरभ सॊचारन गरयएको । 

ग. सहामकस्तय ऺभता िृषर्द् ताधरभ २ िटा सॊचारन गरयएको ।  

घ. भागभा आधायीत कृिक ताधरभ अन्त्तगधत ३ िटा ताधरभ सॊचारन गरयएको । 

ङ. षिधबन्न प्रषिधध ऩमु्स्तका प्रकाशन तथा षितयण गरयएको ।  

१०. प्रभखु य सूचना अधधकायीको षिियण  

 धनधभि कामाधरम प्रभखु श्री षििेक ऩन्त्त, कृषि प्रसाय अधधकृत (अधधकृतस्तय सातौँ) 
 सूचना अधधकायी श्री अधनश शे्रि, कृषि प्रसाय अधधकृत (अधधकृतस्तय सातौँ) 

११. ऐन, धनमभ, षिधनमभ, धनदेम्शकाको सचुी 
 सािधजधनक खचधको भाऩदण्ड, कामधषिधध य धभतव्मषमता सबफन्त्धी धनदेम्शका, २०७५, प्रदेश नॊ. ५ 

 ओजेटी ऩरयचारन कामधक्रभ सॊचारन प्रषक्रमा, २०७६ 

 कृषि उद्यभी अनदुान सहमोग कामधक्रभ सॊचारन प्रकृमा, २०७६ 

 कृषि उऩज फजाय ऩूिाधधाय धनभाधण तथा सॊचारन कामधषिधध, २०७६ 

 षकसान कर सेन्त्टय सॊचारन षिधध, २०७७ 

 बच ुधअर भाध्मभ षिधधफाट ताधरभ सॊचारन षिधध, २०७८ 

१२. आबदानी, खचध तथा आधथधक कायोिाय सबफन्त्धी षिियण                                       (फजेट रु. हजायभा) 

आमोजना/कामधक्रभ
को नाभ 

िाषिधक षिधनमोम्जत फजेट हार सबभको प्रगधत 

चार ु ऩूॉजीगत जबभा चार ु ऩूॉजीगत जबभा 
कृषि व्मिसाम 
प्रफर्द्धन सहमोग तथा 
ताधरभ केन्त्र १३४६५ २७०० १५६३८ ९९१६.७२५ २६९०.६२३ १२६०७.३४८ 
कृषि ऺभता अधबफषृर्द् 
तथा सीऩ षिकास 
ताधरभ १५४९८ ० १५४९८ 

14272.244 

० 

14272.244 

कृषि तथा ऩशऩुन्त्छी 
स्रोत तथा प्रषिधध 
सेिाटेिा षिस्ताय 
कामधक्रभ ४०२० ० 4०2० 

२३९६.६६४ 

० 

२३९६.६६४ 

साभाम्जक षिकास 
भन्त्रारम (सॊघ शसतध ३६० ० ३६० २२२.६६६ ० २२२.६६६ 



          

अनदुान) 
 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 )२ ऩटक(  ३६ 

२ मिुाहरुराई उद्यभम्शरता षिकास ताधरभ )२ ऩटक(  ४६ 

३ स्भाटध कृषि गाउका कृिकहरुराई िाधर िस्त ुषिशेऩ ताधरभ (२ ऩटक) ५० 

४ भागभा आधारयत ऺभता अधबफषृर्द् तथा धसऩ षिकास ताधरभ (८ ऩटक) १८३ 

५ कृषि श्रोत व्मम्क्तका राधग TOT ताधरभ (२ हिे) (3 ऩटक) ६८ 

ख कभधचायी स्तय   

१ कभधचायी ऺभता अधबिषृर्द् ताधरभ (3 ऩटक) 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 सदुृषढकयण, ११ िटा नमाॉ सॊकरन केन्त्र गयी जबभा १८ िटा कृषि 
फजायको सॊयचना धनभाधण तथा सदुृषढकयण बएको । 

3. कृषि उद्यभी सहमोग अनदुान कामधक्रभ अन्त्तगधत जबभा १३९ जना ताधरभ प्राि कृिकहरुराई कृषि 
उद्यभी फन्न उत्प्ररेयत गनधका राधग सहमोग प्राि बएको । 

४. षकसान कर सेन्त्टयको भापध तफाट ४४ जना कृिकहरुराई सेिा ऩमुाधईमो । 

५. नभनुा प्रदशधन स्थर कामधक्रभ भापध त आधधुनक कृषि प्रषिधधहरु प्रदशधन गरयएको । 

६. आधधुनक 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 

मस कृषि व्मिसाम प्रिर्द्धन सहमोग तथा ताधरभ केन्त्र, खजयुा, फाॉकेको िेफसाईट 
abpstc.lumbini.gov.np यहेको छ । 
१५. िैदेम्शक ऋण/अनदुान/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 सॊचारन सबफन्त्धी ऺभता अधबिषृर्द् ताधरभ गयी २९ जनाराई ताधरभ प्रदान गयी सीऩ 
तथा ऺभता अधबिृषर्द् गरयएको ।  

 कृषि उद्यभ तथा व्मिसाम सॊचारन य प्रिर्द्धनका राधग आिश्मक स्रोत, प्रषिधध य सेिा प्राधिका 
राधग सयोकायिाराहरु फीच अन्त्तयषक्रमा गोिी अन्त्तगधत कृषि व्मािसाषमक मोजना तमायी सबफम्न्त्ध 
सफ्टिेमयको भ्माधरडेसन िकध सऩ तथा अन्त्तयषक्रमा गोिी सबऩन्न गरयएको । 

 प्रदेशका कृषि उद्यभी/व्मिसामीहरुको षिियण सॊकरन, कबऩाईरेसन य अधबरेखीकयण गयी 
प्रकाशन तथा षितयण गरयएको । 

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

१७. सूचनाको िगॉकयण 

सफै सूचना खलु्रा यहेको । 

१८. सूचनाको भाग सबफन्त्धी धनिेदन  

प्राि नबएको । 

१९. षिियण अन्त्मर प्रकाशन बएको िा हनु ेबए सोको षिियण 

कामाधरमको िाषिधक प्रगधत ऩमु्स्तका, कामाधरमको िेफसाइट तथा चौभाधसक प्रकाशन हनुे चौभाधसक 
फरेुषटन । 


