
  



                                  प्रदेश  सरकार 

                                  लमु्विनी प्रदेश 

                            कृषि तथा भमूि व्यिस्था िन्त्रालय 

                                कृषि षिकास मनदेशनालय 

             कृषि व्यिसाय प्रिर्द्धन सहयोग तथा तामलि केन्त्र 

 

                              खजरुा,बााँके 

सूचनाको हक सवबम्न्त्ि ऐन २०६४ को दफा ५ (३) तथा दफा ५ (४)  र  मनयिािली २०६४ को मनयि ३  

                         अनसुार प्रकाम्शत षििरण 

        आ.ि २०७९/८० (२०७९ साउन देम्ख २०७९ असोज िसान्त्त सवि) 

 

१. मनकायको प्रकृमत र स्िरुप 

कृषि के्षरको उत्पादन तथा उत्पादकत्ि बााउन उपय्ुत  प्रषिमि कृिक सिक्ष पयुाधउनको लामग तामलि  क 
सश्त  िाध्यि हो । यही कुरालाई हृदयाङ्गि गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिमत २०४४ िाघ 
२४ सालको मनणधयले तत्कालीन कृषि तामलि तथा प्रसार शाखाबा  अल्याई केन्त्रीय कृषि तामलि केन्त्र 
र पााँच षिकास क्षेरका तराई र पहाडिा १/१ गरी जविा १० ि ा के्षरीय कृषि तामलि केन्त्रहरु स्थापना 
गरर का मथ  । सोही िध्य के्षरीय कृषि तामलि केन्त्र, खजरुा, बााँके पमन  क हो । आ.ि. २०४६/४७ 
िा के्षरीय कृषि तामलि केन्त्र पहाडी के्षर तराईिा गामभने क्रििा के्षरीय कृषि तामलि केन्त्र पहाडी के्षर, 

सखेुत पमन के्षरीय कृषि तामलि केन्त्र, खजरुा, बााँकेिा गामभयो ।आ.ि. २०७५/७६ देम्ख संम्घय संरचना 
बिोम्जि तत्कामलन के्षरीय कृषि तामलि केन्त्र, खजरुा पररिाजधन भै कृषि तथा भमूि व्यिस्था िन्त्रालय, 

लमु्वबनी प्रदेश िातहत रही कृषि व्यिसाय प्रिर्द्धन सहयोग तथा तामलि केन्त्रको रुपिा कायाधलयले प्रदेश 
तथा स्थामनय तहका किधचारी र अगिुा कृिकहरुका लागी तामलि संचालन तथा कृषि व्यिसाय प्रिर्द्धनका 
गमतषिमभ संचालन गनुध िखु्य उद्देश्य य सषहत काि गदै आ को छ । 

२. मनकायको काि र कतधव्य 
 प्रदेशस्तरका कृषि उद्यिी तथा व्यिसायीहरुको रोष्टर तयार तथा अद्यािमद्यक गने, 

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

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

 कृषि उद्यिी तथा व्यिसायीहरुलाइ व्यिसाय संचालनिा आिश्य यक सेिा सषुििा प्रामिका लामग 
सविम्न्त्ित मनकायहरुसंग सविन्त्ि स्थाषपत गराइददन,े 

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

 कृषि उद्यि तथा व्यिसाय प्रिर्द्धनसंग सविम्न्त्ित मनकायहरुिीच सिन्त्िय कायि गने, 

 षिदेशिा  फकेका कृषि व्यिसाय तथा उद्यि गनध चाहन ेयिुा कृिकहरुलाइ उद्यि तथा व्यिसाय 
संचालनिा आिश्य यक सहजीकरण गने, 

 कृषि बजार तथा  पूिाधिार षिकासिा सहयोग  । 



 प्रदेशस्तरिा कृषि प्रषिमि षिस्तार कायधिा सहयोग गने । 

 कृषि उद्यिी तथा व्यिसायीहरुलाइ व्यिसाय संचालनका लामग आिश्य यक ज्ञान तथा मसप प्रदान 
गनध तामलि आिश्य यकता पषहचान गरी सो अनरुुप षिम्शष्टीकृत ज्ञान, शीप प्रदान गनध षिम्शषिकृत 
तामलि कायधक्रि संचालन गने । 

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

 तोषक को शलु्क मलइ अन्त्य मनकायिा  िाग भइ आ  बिोम्जि कृषि उद्यि तथा व्यिसाय संचालन 
 िं प्रिर्द्धन  सविन्त्िी तामलिहरु संचालनको व्यिस्था गने, 

 कृषि ज्ञान केन्त्रहरुिा  संचामलत व्यिसाषयक योजना कायाधन्त्ियन तथा म्शप षिकास सविम्न्त्ि 
कायधहरुको अनगुिन गने तथा मनदेशन ददने । 

३. कायाधलयको संगठन संरचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४. कायधरत किधचारीहरुको षििरण 

क्र.स. नाि पद स्थायी ठेगाना 

१ श्री अिरराज शिाध म्घमिरे 
बररि कृषि प्रसार अमिकृत 

(अमिकृत स्तर दशौ) 
गािा गा.पा. ६, दाङ्ग 

२ श्री षिनोद म्घमिरे 
बररि कृषि अथध षिज्ञ 

(अमिकृत स्तर निौँ) 
म्शिराज न.पा. ५, कषपलिस्त ु

३                         श्री समु्जता शिाध 
कृषि प्रसार अमिकृत 

(अमिकृतस्तर सातौँ) 
म्शिराज न.पा. ५, कषपलिस्त ु

4 श्री राहलु पाण्डे 
कृषि प्रसार अमिकृत 

(अमिकृतस्तर सातौँ) 

िाहाराजगंज न.पा १ कषपलिस्त ु

 

3 श्री राजेश कुिार गिुा अमिकृतस्तर छैठौं (प्रशासन) तलुमसपरु उ.ि.न.पा. ६, दाङ 

प्रिखु 

रा.प.प्र.(प्रा.) 

सिहुकृत नहनुे 

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 ( मि 
ईको  ण्ड  िाकेष ङ)–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 



४ श्री जयिल मतरुिा अमिकृतस्तर छैठौ (लेखा) िििुन न.पा. ६, बददधया 

५ श्री खडक बहादरु बस्नेत 
अमिकृतस्तर छैठौ 

(कृषि प्रसार) 
िििुन न.पा. ९, बददधया 

६ श्री रामिका पौडेल 
अमिकृतस्तर छैठौ 

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

७ श्री पञ्चि यादि कायाधलय सहयोगी डडुिुा गा.पा., बााँके 

८ श्री कुिार के.सी. हलकुा सिारी चालक खजरुा गा.पा. ४, बााँके 
९ श्री बल बहादरु सनुार हलकुा सिारी चालक नेपालगंज उ.ि.न.पा. १८, बााँके 
१० श्री िहाबीर थारु कायाधलय सहयोगी जानकी गा.पा. ४, बााँके 
११ श्री डम्ल्ल मगरी कायाधलय सहयोगी कोहलपरु न.पा ५,बााँके 

 

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  िं षिस्तारका व्यिसाषयक योजना तजुधिा तथा 
कायाधन्त्ियन र कृषि उद्यिी तथा व्यिसायीहरुलाइ व्यिसाय संचालनका लामग आिश्य यक व्यिसाषयक 
योजना तयारीिा सहयोग गने, 

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

 कृषि उद्यिी तथा व्यिसायीहरुलाइ व्यिसाय संचालनिा आिश्य यक सेिा सषुििा प्रामिका लामग 
सविम्न्त्ित मनकायहरुसंग सविन्त्ि स्थाषपत गराइददन,े 

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

 कृषि उद्यि तथा व्यिसाय प्रिर्द्धनसंग सविम्न्त्ित मनकायहरुिीच सिन्त्िय कायि गने, 

 षिदेशिा  फकेका कृषि व्यिसाय तथा उद्यि गनध चाहन ेयिुा कृिकहरुलाइ उद्यि तथा व्यिसाय 
संचालनिा आिश्य यक 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 आिश्य यक ज्ञान तथा मसप प्रदान 

गनध तामलि आिश्य यकता पषहचान गरी सो अनरुुप षिम्शष्टीकृत ज्ञान, शीप प्रदान गनध षिम्शषिकृत 
तामलि कायधक्रि संचालन गने । 

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

 तोषक को शलु्क मलइ अन्त्य मनकायिा  िाग भइ आ  बिोम्जि कृषि उद्यि तथा व्यिसाय संचालन 
 िं प्रिर्द्धन  सविन्त्िी तामलिहरु संचालनको व्यिस्था गने, 



 कृषि ज्ञान केन्त्रहरुिा  संचामलत व्यिसाषयक योजना कायाधन्त्ियन तथा म्शपषिकास सविम्न्त्ि 
कायधहरुको अनगुिन गने तथा मनदेशन ददने । 

५.३ प्रशासन शाखा 
५.३.१ लेखा फााँ  

 आमथधक प्रशासन सवबन्त्िी सवपूणध कायधहरु गने । 

 मनयमित रुपिा लेखा पररक्षण गराउने । 

 बेरुज ुहनु ्नददन तफध  सतकध  रहने तथा बेरुज ु रेकडध अद्यािमिक राख्न ेर मनयमित रुपिा बेरुज ु
फर्छ्यौ  सवबन्त्िी कायधहरु गने । 

५.३.२ सािान्त्य प्रशासन तथा स् ोर फााँ  

 किधचारी प्रशासन तथा सािान्त्य प्रशासन सवबन्त्िी सवपूणध कािहरु गने । 

 म्जन्त्सी व्यिस्थापन सवबन्त्िी सवपूणध कािहरु गने । 

 कायधलयको सवपम्ि सरुक्षा गनध तथा दरुुपयोग हनु ्नददन आिश्य यक कायध गने । 

 बाषिधक कायधक्रि तथा बजे  तजुधिा गनध योजना अनगुिन शाखालाई सहयोग गने । 

 अमभलेखीकरण, बैठक, मनणधय लेखन, बैठक व्यिस्थापन । 

 दताध/चलानी साथै सक्कल कागजात सवबम्न्त्ित ठाउाँिा पयुाधउने । 

 अन्त्य शाखाको कायधषििरणिा नपरेका प्रशासमनक लगायत अन्त्य सबै कायध गने । 

६. सेिा प्राि गनध ला्न ेदस्तरु र अिमि 

 सूचना ५ पेजसवि मनशलु्क, यदद सो भन्त्दा बाी भ िा प्रमत पेज रु ५/- दस्तरु ला्ने, सूचनाको 
प्रकृमत हेरी बाीिा १५ ददन सविको अिमि ला्ने । 

 िागिा आिारीत तामलि मनशलु्क प्राि हनुे, िाग संकलन पश्चात कायाधलयको स्िीकृत िाषिधक 
कायधक्रि अनसुार संचालन हनुे । 

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

 प्राषिमिक सर-सल्लाह मनशलु्क प्राि हनुे, सवभि भ  सवि मछ ो प्राि हनुे । 

 कायधक्रि हल उपलब्ि रहेको अिस्थािा िाग भै आ को बखत,दस्तरु प्रमत ददन सानो हलको रु 
१५००/- र ठुलो हलको रु ३०००/- ला्न े। 

 होस् ेल कोठा उपलब्ि रहेको अिस्थािा िाग भै आ को बखत दस्तरु रु १५०/-प्रमत व्यम््त  प्रमत 
ददन । 

 

७. आ.ि.२०७८/०७९ िा संचामलत कायधक्रि   

    (१)तामलि कायधक्रि  

 



२. प्रथि, दोस्रो तथा तेस्रो चौिामसकको अन्त्त्यिा चौिामसक बलेुष न प्रकाशन गरर को । यसबा  कृषि 
व्यिसाय प्रिर्द्धन सहयोग तथा तामलि केन्त्र, खजरुाका गमतमबिीका बारेिा सचुना प्रबाह गनध सघाउ पगेुको 

छ, र त्यसका साथ साथै कृषि प्रषिमिबारे जानकारी सरोकारिालासंग पयुाधउन पमन िद्दत पयुाध को ।  

३. कायधक्रि अनगुिन िाफध त म्जल्ला स्तरका तामलि कायधक्रि संचालन सवबन्त्ििा सिसािषयक सझुाि 
ददई को, तामलि प्राि कृिकका घरखेतिा पमुग थप सझुाि र हौसला सिेत ददई को  ।   

४. तामलि पाठ्यक्रि मनिाधण गोिी संचालन गरी व्यिहाररक तथा सिसािाषयक षििय िस्त ुसिे ी पाठ्यक्रि 
मनिाधण गरर को छ । जसले तामलिलाई अझ िेरै व्यिहाररक तथा लािदाषयक बनाउन िद्दत पयुाध को छ 
। 

५. तामलि आिेदन प्रणाली सहज बनाउन तथा तामलि प्रम्शक्षक व्यिस्थापन सहज र व्यािहाररक बनाउनका 
लामग प्रम्शक्षक रोष्टर प्रणाली षिकास गरी प्रयोग गरर को । साथै प्रदेशका कृषि उद्यिी तथा व्यािसाषयक 
कृषि तफध  ला्ने चाहने व्यम््त हरुको सहजताका लामग व्यािसाषयक योजना प्रणाली मनिाधण गरी प्रयोगिा 
ल्याई को  । 

६. तामलि पाठ्यक्रि पमु्स्तका तथा िान रोप्ने िेमसनबा  रोपाईका लामग वया  नसधरी तयारी षिमि सवबन्त्िी 
पमु्स्तका तयार गरी षितरण गरर को । 

७. कृिक अगिुा, सवबम्न्त्ित मनकाय, परकार तथा मनम्ज संघसंस्था को उपम्स्थमतिा िाषिधक कायधक्रि 
सािधजमनकीकरण गरर को मथयो । 
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तामलिको षििय सहभागी संख्या जविा 
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२० 
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८. निनुा प्रदशधन स्थल तयार पारर को छ, जसले गदाध तामलि संचालन गदाध प्रयोगात्िक म्शक्षा ददन र 
कायाधलयिा आउने व्यम््त हरुलाई देखेर मसक्ने िौका प्रदान गरेको । 

९. लमु्वबनी प्रदेशका कृषि उद्यिीहरुको षििरण संकलनको काि सरुुिात गरर को । जसिा पषहलो चरणिा 
प्रदेशका २५ जना कृषि उद्यिीहरुको षििरण संकलन तथा अद्यािमिक गरी प्रकाशन गरर को । 

१०. आिमुनक प्रषिमिका कृषि यन्त्र उपकरण खररद अन्त्तगधत खररद गरर को िान रोप्ने िेमसन प्रयोग गरी 
बााँके र बददधयाका कृिकहरुका २१ मबघा भन्त्दा बाी खेतिा िान रोपाई गरर को ।  

 

८.  यस आ.ििा हाल सवि सवपाददत कािको षििरण  

क. कायधक्रि सािधजमनषककरण गोषि संचालन । 

ख. आिारभतू सेिाकामलन तामलि (सहायकस्तर पाचौं) सूचना प्रकाशन गरी तामलि सहभागीहरु िनोनयन 
। 

ग. षििादद खरुा मबके्रता तामलि सूचना प्रकाशन गरी सहभागीहरुको षििरण संकलन । 

घ. तामलि पाठ्यक्रि पररिाजधन तथा अन्त्तर प्रदेश अनभुि आदान प्रदान कायधक्रि संचालनका लामग 
मबमभन्न मनकायिा परचार । 

९. नागररक िडापर 



 

 

 

१०. उजरुी मनिेदन उपर मनणधय गने प्रषक्रया र अमिकारी 
कृषि व्यिसाय प्रिर्द्धन सहयोग तथा तामलि केन्त्र,खजरुा बााँकेका मनमि्त  कायाधलय प्रिखु श्री अिरराज 
शिाध म्घमिरे । 

११ प्रिखु र सचुना अमिकारीको षििरण 

 मनमि्त  कायाधलय प्रिखु श्री अिरराज शिाध म्घमिरे (अमिकृतस्तर निौँ) (सवपकध  नं 
९८५८०६०४४३) 

 सचुना अमिकारी श्री समु्जता शिाध,कृषि प्रसार अमिकृत (अमिकृतस्तर सातौँ) (सवपकध  नं 
९८५८०६०४४२) 

 

१२.  न,मनयि,षिमनयि,मनदेम्शकाको समु्च 
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 कृषि उद्यिी अनदुान सहयोग कायधक्रि संचालन प्रकृया,२०७६ 

 षकसान कल सेन्त् र संचालन षिमि,२०७७ 

 भच ुधअल िाध्यि षिमिबा  तामलि संचालन षिमि,२०७८  
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१४. सािधजमनक मनकायको िेिसाई  

             abpstc.lumbini.gov.np 

 

१५. िैदेम्शक ऋण/अनदुान/सहयोग 

            नरहेको । 
१६. सचुनाको िमगधकरण 

           सबै सचुना खलु्ला रहेको । 

१७. सचुनाको िाग सवबन्त्िी षििरण 

            प्राि भ को । 

१८. षििरण अन्त्यर प्रकाशन भ को िा हनु ेभ  सोको षििरण 

                कायाधलयको बाषिधक प्रगमत पमु्स्तका,कायाधलयको िेिसाई  तथा चौिामसक प्रकाशन हनुे चौिामसक 
बलेुष न । 
 

 


