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१. कृषष ऻान केधर अघााखाॉचीको स्वरुऩ तथा प्रकृनत् 
देश सॊघीम प्रणारीभा प्रफेश गरय सकेको ऩरयऩेक्ष्मभा तत्कानरन केन्धरम शासन व्मवस्थाराई नेऩारको सॊनफधान २०७२ को भभा य 
बावना अनसुाय नेऩार सयकाय, भन्धर ऩरयषदको नभती २०७५/०३/३२ को ननणाम अनसुाय प्रदेश सयकाय, बनूभ व्मवस्था, कृषष तथा 
सहकायी भधरारम, प्रदेश नॊ. ५ भातहत कृषष ऻान केधर अघााखाॉची २०७५/०५/२८ गते मस कृषष ऻान केधर अघााखाॉचीको स्थाऩना 
बएको हो । नफनधवत रुऩभा कामाारमको उदघाटन २०७५ आन्िन २१ गते याषष्डम सबाका भानननम सदस्म श्री चधर फहादयु खड्का 
ज्मूको प्रभखु आनतथ्मभा सम्ऩन्न बएको हो । 

 उद्देश्म  ्

 कृषष ऺेरभा आधनुनक प्रषवनधको प्रमोग गदै उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व अनबफषृि गने। 

 कृषकहरुको प्रनतस्ऩधाातभक ऺभता षवकास गयी प्रषवनध हस्तानधतयण गने 

 खाद्य सयुऺाभा टेवा ऩमुााउने। 

 कृषषजधम उद्योगराई षवकास तथा प्रविान गने। 

 

२. कृषष ऻान केधर अघााखाॉचीको काभ, कताब्म य अनधकाय 
 कृषष ऺेरभा आधनुनक प्रषवनधको प्रमोग गदै प्रनतस्ऩधाातभक ऺभता हानसर गयी उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व अनबफषृि गनुाका साथै 

कृषषजधम उद्योगराई प्रविान गने। 

 स्थाननम सभस्माभा आधारयत स-साना अध्ममन ऩरयऺण तथा भ्मानरडेशन ऩरयऺण सञ्चारन गने । 

 फारी सॊयऺण, भाटो तथा भरखाद य फीउनफजन सम्फन्धध साभाधम प्रमोगशारा सेवा सञ्चारन गने । 

 प्रदेश य स्थाननम तहभा कामायत प्रानफनधक तथ ब्मफसाषमक कृषक य ब्मफसामीहरुको रानग कृषष सम्फन्धध षवन्शष्टीकृत ऻान, 
नसऩ प्रदान गनाAdvanceतानरभ सञ्चारन गने । 

 स्थाननम तहको ऺभतारे नभ्माउने प्रकृनतका षवशेषऻ प्रानफनधक सेवा टेवा प्रदान गने । 

 प्रदेश अधतयगत सञ्चारन हनुे सॊन्घम कृषष षवकास कामाक्रभ आमोजनाको सभधवम तथा सम्ऩका  नफधदकुो रुऩभा कामा गने । 

 प्रदेश सयकाय भापा त सञ्चारन हनुे कृषष षवकास कामाक्रभ, आमोजना सञ्चारनभा प्रदेश सयकायराई सहमोग गने । 

 कृषष आनथाक भहत्वका स्थाननम कृषष जैनफक षवषवधताको ऩषहचान, सॊयऺण य उऩमोग गने । 

 नेऩार कृषष अनसुॊधान ऩरयषदको फाह्रम अनसुॊधान स्थर (Outreach Site) को रुऩभा कामा गने । 

 फीउनफजन तथा उन्नत नश्लको रानग श्रोत केधरको रुऩभा कामा गने । 

 स्थाननम तह य कामायत जनशन्िको ऺभता अनबफषृि नफकास सम्फन्धध कामा गने । 

 फह ुस्थाननम तह सभेषट कामाधवमन हनुे सॊधीम आमोजनाहरुको सञ्चारन य ननमधरण सम्फन्धध कामा गने । 

 प्रधानभधरी कृषष आधनुनकीकयण ऩरयमोजना अधतयगत कभाण्ड ऺेर नबरका ऩकेट, ब्रक, जोन तथा सऩुयजोनहरुको रानग 
प्रानफनधक सेवा टेवा प्रदान गने ।  

 एग्रो इकोरोन्जकर जोन अनसुायको प्रथनभकता प्राप्त फारी फस्त ुनफकासको मोजना, भलु्म अनबफषृि शृ्रखरा नफकास तथा 
कामाधवमनको सभधवकायी बनूभका खेल्ने । 

 कृषष स्नातक तथा जे.टी. य जे.टी.ए. कोषा अध्ममनयत षवधाथॉका रानग इधटना नसऩ कामाक्रभ सञ्चारन गने । 

 स्थाननम तहका कृषष षवकासका इकाईहरुफाट कृषष सम्फन्धध तथ्माङ्क सॊकरन तथा अध्मावनधक गने साथै सॊकनरत तथ्माङ्क 
प्रदेश य सॊनधम तारकु ननकामहरुभा ऩठाउने । 

 आफ्नो कभाण्ड ऺेर नबर कृषष उद्यभ तथा व्मवसाम सञ्चारन गना चाहानेहरुका रानग व्मवसाम षवकास सेवा उऩरब्ध गयाउने 
। 

 सभस्मा ऩषहचान तथा सभाधानका रानग घनु्म्त सेवा सञ्चारन गने । 

 षकसान कर सेधटय स्थाऩना सञ्चारन गने । 

 कृषष षवकास तथा प्रसाय कामाभा सॊरग्न सयकायी, गैय सयकायी सस्था तथा अधम ननकामहरुसॊग सभधवम एवॊ सहकामा गने । 

 सभग्र कृषष षवकासको नफषमभा प्रदेश य स्थाननम तह नफच ऩरुको कामा गने । 

 प्रदेश भधरारमरे तोकेको अधम कामा गने । 
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३. कृषष ऻान केधर अघााखाॉचीभा यहने कभाचायी सॊख्मा य कामा नफफयण् 
कृषकहरुराई कृषष सम्फन्धध सवाऩन्ऺम प्रानफनधक सहमोग ऩयुाउन कृषष ऻान केधरको स्थाऩना तथा सॊगठन सॊयचनाको व्मफस्था गरयएको 
छ।अध्ममन ऩरयऺण तथा तथ्माङ्क शाखा, नफशेषऻ सेवा शाखा, तानरभ तथा प्रशाय शाखा गरय ३ वटा प्रनफनधक शाखाहरु यहेकाछन 
बने मसको अनतरयि प्रशासन तथा स्टोय शाखा य आनथाक प्रशासन शाखा ऩनन यहेकाछन। उल्रेन्खत प्रनफनधक शाखाहरुको प्रभखुको 
रुऩभा अनधकृत स्तयका य आ-आफ्नो कामाऺ ेरको  षहसाफरे कामाारम प्रभखु प्रनत जवापदेही फन्ने प्रावधान यहेकोछ।नफनबन्न शाखाफाट 
सम्ऩादन गरयने कामाहरु तथा न्जम्भेवायी ननम्नानसुाय प्रस्ततु गरयएकोछ। 

 

3.1 हारको सॊगठन सॊयचना्- 

क्र.स. ऩद तथा शे्रणी/तह सॊख्मा कैषपमत क्र.स. ऩद तथा शे्रणी/तह सॊख्मा कैषपमत 

१. कामाारम प्रभखु अनधकृतस्तय दशौ (कृषष प्रानफनधक) सभहुकृत नहनुे १  

२. नफशेषऻ सेवा शाखा ३. अध्ममन ऩरयऺण तथा तथ्माङ शाखा 
 फागफानी षवकास अनधकृत 

अनधकृतस्तय आठौं (कृषष 
प्रानफनधक) फागवानी  

१ १ रयि  कृषष अथा षवऻ अनधकृत 
अनधकृतस्तय सातौ/आठौं 
(कृषष प्रानफनधक) एग.ृइको. 

१  

 
 
 

फारी सॊयऺण अनधकृत 
अनधकृतस्तय सातौं/आठौं 
(कृषष प्रानफनधक) फारी सॊयऺण 

१ काजभा 
गलु्भी 

 अनधकृत अनधकृतस्तय छैटौं 
(कृषष प्रानफनधक) फारी 
सॊयऺण 

१  

 अनधकृत अनधकृतस्तय छैटौं 
(कृषष प्रानफनधक) फागफानी 

१      

 जम्भा ३   जम्भा २  

४. तानरभ तथा प्रशाय शाखा   ५. प्रशासन शाखा   

 कृषष प्रसाय अनधकृत 
अनधकृतस्तय सातौं (कृषष 
प्रानफनधक) कृषष प्रसाय 

१ १ रयि  रेखाऩार (सहामकस्तय ऩाचौं, 
प्रशासन रेखा) 

१ १ रयि 

 अनधकृत अनधकृतस्तय छैटौं 
(कृषष प्रानफनधक) भाटो नफऻान 

१ १ रयि  सहामक (सहामकस्तय ऩाचौं, 
साभाधम प्रशासन) 

१ १ रयि 

 अनधकृत अनधकृतस्तय छैटौं 
(कृषष प्रानफनधक) कृषष प्रसाय 

१   हरकुा सवायी चारक 
(प्रशासन,शे्रणी नफषहन) 

१ कयाय 

     कामाारम सहमोगी 
(प्रशासन,शे्रणी नफषहन) 

३ कयाय 

 जम्भा ३   जम्भा ६  

 जम्भा दयफधदी १५ जना / रयि ५ जना  

 

3.2 कामाारम प्रभखु य षवषमगत कभाचायीहरुको कामा नफबाजन्-  

कामाारम प्रभखु्- श्री याभनभरन प्रसाद षविकभाा 
अनधकृतस्तय दशौं क.स.नॊ. 144632 

 कामाारमको रक्ष्म य उद्देश्म अनसुाय फाषषाक कामाक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गने । आपु भातहतका      
कभाचायीहरुराई ऩरयचारन गने/गयाउने । 

 आपु भातहतका कभाचायीहरुको ननतजा भरुक य गणुस्तरयम फनाउन आवश्मक ननदेशन, सऩुरयफेऺण, ननमधरण य सहमोग गने 
। 
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 सञ्चानरत कामाक्रभहरुको ननमनभत अनगुभन, ननरयऺण तथा भलु्माङकन गरय प्राप्त ऩषृ्ठ ऩोषणहरुराई प्रबावकायी रुऩभा 
कामााधवमन गने/गयाउने । 

 नफनबन्न शाखाका कभाचायीहरुको कामा सम्ऩादनको भलु्माङकन गने । 

 कामाारमको आनथाक कायोवायको रानग आदेश तथा सञ्चारन गने । 

 कामायत कभाचायीहरुको ननमभानसुाय नफदा तथा काज न्स्वकृत गने । 

 कभाचायी तथा कृषकहरुको गनुासो सनु्ने य प्राप्त गनुासो उऩय ननणाम गरय कामाधवमन गने । 

 सयोकायवारा ननकामहरुसॊग आफश्मक सभधवम, सहकामा य साझेदायी गने । 

श्री ……………………….  

षवशेषऻ सेवा शाखा 
 नफशेषऻ सेवा शाखाको न्जम्भेवायी नरई आपु भातहतका कभाचायीहरुसॉग सभधवम गयी कामाक्रभहरू प्रबावकायी रूऩभा सॊचारन 

गने । 

 शाखाभा यहेको कभाचायीहरुराई आवश्मकता अनसुाय नफनबन्न कामाक्रभहरुको न्जम्भेवायी ददने य उि कामाक्रभहरु सॊचारन 
गना आवश्मक सहमोग गने । 

 फाषषाक तथा फहफुषषाम मोजना तजुाभा कामाभा अध्ममन ऩरयऺण तथा तथ्माङ्क शाखाराई सझुाव ददने तथा सहमोग गने ।  

 आफ्नो शाखाको भानसक, चौभानसक तथा वाषषाक प्रगनत प्रनतवेदनहरु प्रत्मेक भषहनाको २ गते नबर अननफामा रूऩभा तमाय गयी 
अध्ममन ऩरयऺण तथा तथ्माङ्क शाखाराई उऩरब्ध गने गयाउने । 

 सभम साऩेऺ य नफशेष प्रकृनतका षवशेषऻ प्राषवनधक सेवा टेवा प्रदान गने गयाउने। 

 तानरभ तथा गोषष्ठहरुभा समोजक |/सहजकतााको बनूभका ननवााह गने । 

 आपु भातहतका कभाचायीहरुको कामा सम्ऩादन भूल्माङकन गने । 

 कामाारम ऩरयसयभा आरॊकारयक नफरूवाहरूको योऩण तथा सॊयऺण गने गयाउने । 

 सभम सभमभा कामाक्रभहरुको अनगुभन ननरयऺण गने तथा फस्तनु्स्थनत फाये कामाारम प्रभखु सभऺ प्रनतफेदन ऩेश गने।  
 कामाारमभा बएको न्जधसी सय साभानहरूको फेरा फेराभा अनगुभन ननयीऺण गयी यखॉयखावतथा सयुऺाभा सहमोग गने गयाउने  

 फागफानी सॊग सम्फन्धधत कामाहरू गने गयाउने  

 कामाारम प्रभखुरे राए अह्राएका अधम कामाहरु गने गयाउने रगामत सनु्म्ऩएका न्जम्भेवायीहरू सभेत ननफााह गने। 

श्री भहेधर कुभाय ओझा, क.स.नॊ. १७३०५१ 

कृषष अथा नफऻ (अनधकृतस्तय आठौं) 
 भानसक, चौभानसक, फाषषाक प्रगनत प्रनतवेदनहरू तथा वाषषाक मोजना तजुाभा तमायीको रानग आवश्मक तथ्माङ्क सॊकरन कामा 

रगामत अध्ममन ऩरयऺण तथा तथ्माङ्क शाखाफाट सॊचारन गने कामा गने। 

 कामाारमको फाषषाक ऩनु्स्तका तथा प्रोपाईर, प्राषवनधक ऩनु्स्तका य प्रचाय प्रसाय साभाग्री तमाय गना सहमोग गने । 

 तानरभ तथा गोषष्ठहरू सॊचारनभा सॊमोजक/सहजकतााको बनूभका ननवााह गने । 

 तारकु ननकाम तथा अधम सयोकायवारा ननकामहरूफाट भाग बए अनसुायका सचुना, तथ्माङ्क, प्रनतवेदन रगामतका षववयणहरू 
सभमभै उऩरब्ध गयाउने । 

 कामाारमका भहत्वऩणुा कागजात, सचुना तथा जानकायीहरू पाईर गयी चसु्त दरुूस्त रूऩभा याख्न े। 

 कामाारमको ऩोष्टय नरपरेट, ऩम्ऩरेट, फकुरेट रगामत प्राषवनधक प्रकाशनहरू य प्रोपाईर तमायी गना रेख यचना य तथ्माङ्क 
उऩरब्ध गयाउने । 

 ननमनभत अनगुभन तथा ननरयऺण गयी कामाारमभा प्रनतवेदन ऩेश गने । 

 कृषष ओ.जे.षट. कामाक्रभभा जे.षट./जे.षट.ए. हरुराई ऩरयचारन गने । 

 आवश्मकता अनसुाय स्थारगत रूऩभा ऩराधट न्लरननक रगामत आकन्स्भक फारी सॊयऺण सेवा सभेतसॊचारन गने । 

 भौयी ऩारन, च्माउ खेती य येशभ खेती प्रवाधन कामाक्रभभा सहमोग गने । 

 स्थानीम तह,रगामत अधम सयोकायवारा ननकामहरूसॊग सभधवम तथा सहकामा गयी कृषष प्रवाधनकामाक्रभहरू सॊचारन गने ।  

 कामाारम प्रभखु य आपु बधदा भाथील्रो तहका कभाचायीरे राए अह्राएको अधम कामा गने य ऩाएको न्जम्भेवायी ननफााह 
गने/गयाउने । 
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श्री …………………………..  

कृषष प्रसाय तथा तानरभ शाखा 
 प्रसाय तथा तानरभ शाखाको न्जम्भेवायी नरई आपु भातहतका कभाचायी तथा अधम शाखाहरूसॉग सभधवम तथा सहकामा गयी 

कामाक्रभहरू प्रबावकायी रूऩभा सॊचारन गने गयाउने। 

 शाखाभा यहेका कभाचायीहरूराई आवश्मकता अनसुाय नफनबन्न कामाक्रभहरुको न्जम्भेवायी ददने य उि कामाक्रभहरु सॊचारन 
गना आवश्मक सहमोग गने । 

 कामाक्रभ तथा फजेट तजुाभा य प्रगनत प्रनतफेदन तमायी गनेकामाभा अध्ममन ऩरयऺण तथा तथ्माङ्क शाखाराई सझुाव ददने तथा 
सहमोग गने। 

 आफ्नो शाखाको भानसक, चौभानसक तथा वाषषाक प्रगनत प्रनतवेदनहरू प्रत्मेक भषहनाको २ गते नबर अननवामा रूऩभा तमाय गयी 
अध्ममन ऩरयऺण तथा तथ्माङ्क शाखाराई उऩरब्ध गने गयाउने । 

 सभम साऩेऺ य नफशेष प्रकृनतका षवशेषऻ प्राषवनधक सेवा टेवा प्रदान गने गयाउने। 

 तानरभ तथा गोषष्ठहरु सॊचारनभा समोजक-सहजकतााको बनूभका ननवााह गने । 

 भाटो तथा भरखाद य नफउनफजन सम्फन्धध साभाधम प्रमोगशार सेवा सॊचारन गने । 

 षकसान कर सेधटय सॊचारन गने तथा कामाारमसॊग सम्फन्धधत साभान्जक सञ्जार सॊचारन गने गयाउने । 

 आपु भातहतका कभाचायीहरुको कामा सम्ऩादन भूल्माङ्कन गने । 

 सभम सभमभा कामाक्रभहरूको अनगुभन ननरयऺण गने तथा फस्तनु्स्थनत फाये कामाारम प्रभखु सभऺ प्रनतफेदन ऩेश गने। 

 स्नातक कृषष ईधटनाहरुराई ऩरयचारन तथा सहन्जकयण गने गयाउने। 

 कामाारम प्रभखुरे राए अह्राएका अधम कामाहरू गने गयाउने रगामत सनु्म्ऩएका न्जम्भेवयीहरु सभेत ननफााह गने।                                               
श्री प्रकाश भयानसनी, क.स.नॊ. काजभा गलु्भी 
फारी सॊयऺण अनधकृत (अनधकृतस्तय सातौं) 
 नफशेषऻ सेवा शाखाभा न्जम्भेवायी यषह शाखा प्रभखु तथा अधम कभाचायीहरुसॉग सभधवम गयी कामाक्रभहरू प्रबावकायी रूऩभा 

सॊचारन गने । 

 न्जम्भेवायी ऩाएका कामाक्रभहरु सॊचारन गने गयाउने । 

 फाषषाक तथा फहफुषषाम मोजना तजुाभा कामाभा अध्ममन ऩरयऺण तथा तथ्माङ्क शाखाराई सझुाव ददने तथा सहमोग गने ।  

 आफ्नो शाखाको भानसक, चौभानसक तथा वाषषाक प्रगनत प्रनतवेदनहरु प्रत्मेक भषहनाको २ गते नबर अननफामा रूऩभा तमाय गयी 
अध्ममन ऩरयऺण तथा तथ्माङ्क शाखाराई उऩरब्ध गने गयाउने । 

 सभम साऩेऺ य नफशेष प्रकृनतका षवशेषऻ प्राषवनधक सेवा टेवा प्रदान गने गयाउने। 

 तानरभ तथा गोषष्ठहरुभा समोजक |/सहजकतााको बनूभका ननवााह गने । 

 सभम सभमभा कामाक्रभहरुको अनगुभन ननरयऺण गने तथा फस्तनु्स्थनत फाये कामाारम प्रभखु सभऺ प्रनतफेदन ऩेश गने।  
 कामाारमभा बएको न्जधसी सय साभानहरूको फेरा फेराभा अनगुभन ननयीऺण गयी यखॉयखावतथा सयुऺाभा सहमोग गने 

गयाउने।  

 फारी सॊयऺणका सम्ऩूणा कामाहरू गने गयाउने  

 कामाारम प्रभखुरे राए अह्राएका अधम कामाहरु गने गयाउने रगामत सनु्म्ऩएका न्जम्भेवायीहरू सभेत ननफााह गने। 

श्री खफुीयाभ ऩोख्ररे, क.स.नॊ. हार काजभा 
अनधकृत (अनधकृतस्तय छैटौं) 
 भानसक, चौभानसक तथा फाषषाक प्रगनत रगामतका प्रनतवेदनहरू तमायी तथा वाषषाक मोजना तजुाभाको रानग आवश्मक तथ्माङ्क 

सॊकरन कामाभा शाखा प्रभखुराई सहमोग गने । 

 फागफानी रगामत कृषष व्मवसाम सॊग सम्फन्धधत प्राषवनधक सेवा सॊचारन गने । 

 कामाारमको फाषषाक ऩनु्स्तका तथा प्रोपाईर, प्राषवनधक ऩनु्स्तका य प्रचाय प्रसाय साभाग्री तमाय गना सहमोग गने । 

 तानरभ तथा गोषष्ठहरू सॊचारनभा सहजकतााको बनूभका ननवााह गने । 
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 तारकु ननकाम तथा अधम सयोकायवारा ननकामहरूफाट भाग बए अनसुायका सम्फन्धधत सूचना, तथ्माङ्क प्रनतवेदन रगामतका 
षववयणहरू सभमभै उऩरब्ध गयाउने । 

 कामाारम तथा सम्फन्धधत शाखाका भहत्वऩणुा कागजात, सचुना तथा जानकायीहरू पाईर गयी चसु्त दरुूस्त रूऩभा याख्न े।  

 कामाारमको ऩोष्टय नरपरेट, ऩम्ऩरेट, फकुरेट रगामत प्राषवनधक प्रकाशनहरू य प्रोपाईर तमायी गना रेख यचना य तथ्माङ्क 
उऩरब्ध गयाउने । 

 ननमनभत अनगुभन तथा ननरयऺण गयी कामाारमभा प्रनतवेदन ऩेश गने । 

 कृषष ओ.जे.षट. कामाक्रभभा जे.षट./जे.षट.ए. हरुराई ऩरयचारन गने । 

 फागफानी सॊग सम्फन्धधत कामाहरू गने । 

 कामाारम प्रभखु तथा आपु बधदा भानथल्रो तहका कभाचायीरे राए अह्राएको अधम कामा गने गयाउने य ऩाएको न्जम्भेवायी 
ननफााह गने। 

 

श्री फरयाभ न्घनभये, क.स.नॊ. १३७६२४ 

अनधकृत (अनधकृतस्तय छैटौं) 
 भानसक, चौभानसक तथा फाषषाक प्रगनत रगामतका प्रनतवेदनहरू तमायी तथा वाषषाक मोजना तजुाभाको रानग आवश्मक तथ्माङ्क 

सॊकरन कामाभा शाखा प्रभखुराई सहमोग गने । 

 फागफानी रगामत कृषष व्मवसाम सॊग सम्फन्धधत प्राषवनधक सेवा सॊचारन गने । 

 कामाारमको फाषषाक ऩनु्स्तका तथा प्रोपाईर, प्राषवनधक ऩनु्स्तका य प्रचाय प्रसाय साभाग्री तमाय गना सहमोग गने । 

 तानरभ तथा गोषष्ठहरू सॊचारनभा सहजकतााको बनूभका ननवााह गने । 

 तारकु ननकाम तथा अधम सयोकायवारा ननकामहरूफाट भाग बए अनसुायका सम्फन्धधत सूचना, तथ्माङ्क प्रनतवेदन रगामतका 
षववयणहरू सभमभै उऩरब्ध गयाउने । 

 कामाारम तथा सम्फन्धधत शाखाका भहत्वऩणुा कागजात, सचुना तथा जानकायीहरू पाईर गयी चसु्त दरुूस्त रूऩभा याख्न े।  

 कामाारमको ऩोष्टय नरपरेट, ऩम्ऩरेट, फकुरेट रगामत प्राषवनधक प्रकाशनहरू य प्रोपाईर तमायी गना रेख यचना य तथ्माङ्क 
उऩरब्ध गयाउने । 

 ननमनभत अनगुभन तथा ननरयऺण गयी कामाारमभा प्रनतवेदन ऩेश गने । 

 कृषष ओ.जे.षट. कामाक्रभभा जे.षट./जे.षट.ए. हरुराई ऩरयचारन गने । 

 फागफानी सॊग सम्फन्धधत कामाहरू गने । 

 कामाारम प्रभखु तथा आपु बधदा भानथल्रो तहका कभाचायीरे राए अह्राएको अधम कामा गने गयाउने य ऩाएको न्जम्भेवायी 
ननफााह गने। 

श्री ननभ फहादयु आचामा (खरी), क.स.नॊ. १३७२६८ 

अनधकृत (अनधकृतस्तय छैटौं) 
 भानसक, चौभानसक, फाषषाक प्रगनत प्रनतवेदनहरू तथा वाषषाक मोजना तजुाभा तमायीको रानग आवश्मक तथ्माङ्क सॊकरन कामा 

रगामत अध्ममन ऩरयऺण तथा तथ्माङ्क शाखाफाट सॊचारन गने कामा गने। 

 फारी सॊयऺण, सम्फन्धध प्राषवनधकसेवा प्रदान गने । 

 कामाारमको फाषषाक ऩनु्स्तका तथा प्रोपाईर, प्राषवनधक ऩनु्स्तका य प्रचाय प्रसाय साभाग्री तमाय गना सहमोग गने  

 तानरभ तथा गोषष्ठहरू सॊचारनभा सहजकतााको बनूभका ननवााह गने । 

 तारकु ननकाम तथा अधम सयोकायवारा ननकामहरूफाट भाग बए अनसुायका सचुना, तथ्माङ्क, प्रनतवेदन रगामतका षववयणहरू 
सभमभै उऩरब्ध गयाउने । 

 कामाारमका भहत्वऩणुा कागजात, सचुना तथा जानकायीहरू पाईर गयी चसु्त दरुूस्त रूऩभा याख्न े। 

 कामाारमको ऩोष्टय नरपरेट, ऩम्ऩरेट, फकुरेट रगामत प्राषवनधक प्रकाशनहरू य प्रोपाईर तमायी गना रेख यचना य तथ्माङ्क 
उऩरब्ध गयाउने । 

 ननमनभत अनगुभन तथा ननरयऺण गयी कामाारमभा प्रनतवेदन ऩेश गने । 
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 कृषष ओ.जे.षट. कामाक्रभभा जे.षट./जे.षट.ए. हरुराई ऩरयचारन गने । 

 आवश्मकता अनसुाय स्थारगत रूऩभा ऩराधट न्लरननक रगामत आकन्स्भक फारी सॊयऺण सेवा सभेतसॊचारन गने । 

 भौयी ऩारन, च्माउ खेती य कामाक्रभभा सहमोग गने । 

 स्थानीम तह,रगामत अधम सयोकायवारा ननकामहरूसॊग सभधवम तथा सहकामा गयी कृषष प्रवाधनकामाक्रभहरू सॊचारन गने ।  

 कामाारम प्रभखु य आपु बधदा भाथील्रो तहका कभाचायीरे राए अह्राएको अधम कामा गने य ऩाएको न्जम्भेवायी ननफााह गने । 

श्री षटकायाभ धमौऩाने, क.स.नॊ. 201535  

अनधकृत (अनधकृतस्तय छैटौं) 
 प्रसाय तथा तानरभ शाखा तथा अधम शाखाहरूसॉग सभधवम एवॊ सहकामा गयी कामाक्रभहरू प्रबावकायी रूऩभा सॊचारन गने 

गयाउने। 

 शाखाभा यहेका कभाचायीहरूराई आवश्मकता अनसुाय नफनबन्न  कामाक्रभहरु सॊचारन गना आवश्मक सहमोग गने । 

 कामाक्रभ तथा फजेट तजुाभा य प्रगनत प्रनतफेदन तमायी गनेकामाभा अध्ममन ऩरयऺण तथा तथ्माङ्क शाखाराई सझुाव ददने तथा 
सहमोग गने। 

 आफ्नो शाखाको भानसक, चौभानसक तथा वाषषाक प्रगनत प्रनतवेदनहरू प्रत्मेक भषहनाको २ गते नबर अननवामा रूऩभा तमाय गयी 
अध्ममन ऩरयऺण तथा तथ्माङ्क शाखाराई उऩरब्ध गने गयाउने । 

 सभम साऩेऺ य नफशेष प्रकृनतका षवशेषऻ प्राषवनधक सेवा टेवा प्रदान गने गयाउने। 

 तानरभ तथा गोषष्ठहरु सॊचारनभा समोजक-सहजकतााको बनूभका ननवााह गने । 

 षकसान कर सेधटय सॊचारन गने तथा कामाारमसॊग सम्फन्धधत साभान्जक सञ्जार सॊचारन गने गयाउने । 

 सभम सभमभा कामाक्रभहरूको अनगुभन ननरयऺण गने तथा फस्तनु्स्थनत फाये कामाारम प्रभखु सभऺ प्रनतफेदन ऩेश गने। 

 स्नातक कृषष ईधटनाहरुराई ऩरयचारन तथा सहन्जकयण गने गयाउने। 

 कामाारम प्रभखुरे राए अह्राएका अधम कामाहरू गने गयाउने रगामत सनु्म्ऩएका न्जम्भेवयीहरु सभेत ननफााह गने।                                               
श्री ………………………… 

रेखाऩार (सहामकस्तय ऩाचौं) 
 आनथाक प्रशासन सम्फन्धध सझुाव/याम प्रदान गने । 

 रेखा ऩरयऺण गयाउने । 

 फेरूज ुरगत याख्न,े फेरूज ुहनु नददने ऩहर गने य फेरूज ुसम्ऩरयऺण तथा पछामौट गयाउने । 

 फजेट तथा कामाक्रभ तजुाभा कामाभा आवश्मक सझुाव ददने तथा सहमोग गने। 

 फजेट ननकासा भाग गने य नभतब्ममी तयीकारे फजेट खचा गने । 

 आनथाक कायोवायको शे्रस्ता चसु्त दरुुस्त याख्न े। 

 आनथाक प्रशासन सम्फन्धध अधम काभ गने । 

 आवश्मकता अनसुाय अनगुभन तथा ननरयऺण गयी कामाारमभा प्रनतवेदन ऩेश गने । 

 भानसक/चौभानसक तथा वाषषाक प्रगनत प्रनतवेदन तमायीभा सझुाव ददने तथा सहमोग गने । 

 तारकु ननकाम रगामत सम्फन्धधत अधमफाट भाग बएका रेखा सम्फन्धधत ददन आवश्मक बएका षववयणहरू सूचना अनधकायी 
भापा त उऩरब्ध गयाउने । 

 कामाारम प्रभखु य आपु बधदा भानथल्रो तहका कभाचायीरे राए अह्राएको अधम कामा गने य ऩाएको न्जम्भेवायी ननफााह गने । 

श्री ……………………………. 

सहामक (सहामकस्तय ऩाचौं) 
 कभाचायीहरुको दैननक हान्जयी, नफदा, काज व्मवन्स्थत याख्न ेय न्चठी ऩरहरुको दताा चरानी गने । 

 कभाचायीहरुको ब्मन्िगत षववयण चसु्त दरुूस्त याख्न,े कभाचायीहरुको कामा सम्ऩादन भूल्माङकन पायाभ प्रत्मेक आनथाक फषाको 
साउन ७ गते नबर बना रगाई दताा गयी याख्न,े कभाचायीहरुको सम्ऩनत षववयण सभमभै बना रगाई सम्फन्धधत ननकामराई 
ऩठाउन ब्मवस्था गने । 
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 कामाारमको न्जधसी साभानहरुको शे्रस्ता अद्यावनधक गरय सयुन्ऺत याख्न ेय ननमनभत रुऩभा न्जधसी ननरयऺण गने गयाउने कामाभा 
सहमोग गने । 

 कामाारमको भाग पायाभ, खरयद आदेश य दान्खरा प्रनतवेदन सभमभै तमाय तथा अद्यावनधक गने । 

 कामाारम य कामाारमका कामाक्रभ सॊचारनका रानग नफनबन्न प्रकृनतहरुका षटप्ऩणीहरूको उठान गयी टुङ्गो रगाउने । 

 कामाारमको दयफधदी षववयण, रयि कभाचायी षववयण तमाय गने य तारकु ननकामहरुभा आवश्मकता अनसुाय ऩदऩनुताको रानग 
कभाचायी भाग दयफधदी ऩठाउने ब्मवस्था नभराउने । 

 कामाारमको बौनतक चर/अचर सम्ऩनतको शे्रस्ता अद्यावनधक गयी सयुन्ऺत साथ याख्न े। 

 कभाचायीहरुको यभाना, स्वागत य षवदाई सम्फन्धध आवश्मक काभहरू गने । 

 आगधतकु ऩनु्स्तका य ननरयऺण ऩनु्स्तकाको उन्चत प्रमोग गना ब्मवस्था नभराउने । 

 कामाारमको ननमनभत फैठक सञ्चारन गने, कभाचायी ऩरयचम-ऩर य ऩोषाकको उन्चत ऩारन गना रगाउने । 

 कामाारमको काभ काजको रानग नफनबन्न शाखाका कभाचायीहरुको भाग अनसुाय आवश्मक स्टेशनयी साभाग्रीहरू तथा रगफकु 
बयाई ईधधन उऩरब्ध गयाउने ।   

 कामाारमका सवायी साधनहरुको नफरफकु तथा नफभाको नषवकयण गयी याख्न े। 

 कामाारमका न्जधसीहरूको आवश्मकता अनसुाय नरराभ नफषक्रको ब्मवस्था नभराउने । 

 कामाारमको चार ुतथा ऩनु्जगत कामाक्रभ अधतगातका स्टेशनयी साभाग्रीहरू य न्जधसी भारसाभनहरुको खरयद गरय दान्खरा 
गने। 

 न्जल्रा प्रशासन कामाारम तथा तारकु ननकामहरूफाट ननदेशन बए फभोन्जभ कामाारमभा सशुासनका नफनबन्न षक्रमाकराऩहरू 
सॊचारन गने । 

 कामाारमको कोटेशन, नसरफधदी दयबाउ ऩरहरु य सो सम्फन्धध सावाजाननक सचुनाहरु व्मवन्स्थत गने तथा टेधडय प्रकृमा अन्घ 
फढाउनको रानग आवश्मक काभहरू गने । 

 कामाारम प्रभखु तथा आपु बधदा भानथल्रो तहका कभाचायीहरुरे राए अह्राएको अधम काभहरू गने य ऩाएको न्जम्भेवायी 
ननफााह गने । 

श्री तेज फहादयु नेऩरी  

हरकुा सवायी चारक (शे्रणी षवहीन) कयाय 
 कामाारमको गाडी तथा दईु ऩाङ्ग्ग्र े(भोटयसाईकरको) सयसपाई गने । 

 कामाारमको गाडी ऩाषका ङग स्थरको ननमनभत सयसपाई गने । 

 कामाारमको आदेश अनसुाय चाय ऩाङग्र ेसवायी साधन भापा त कामाारम प्रभखु तथा अधम कभाचायीहरूराई सभमभै सयुन्ऺत 
रूऩभा सम्फन्धधत ठाउॉभा ऩमुााउने । 

 कामाारमको आदेश अनसुाय कामाारमको साभाग्रीहरू सम्फन्धधत ठाउॉभा ढुवानी गयी सम्फन्धधतराई न्जम्भा रगाउने । 

 सवायी साधनभा यहेका मधर उऩकयण तथा अधम साभाग्रीहरुको स-ुब्मवस्था तथा सयुऺा गने । 

 सयुन्ऺत तथा उऩमिु स्थानभा गाडी ऩाषका ङग गने । 

 कामाारम प्रभखु तथा आपु बधदा भानथल्रो तहका कभाचायीहरुरे राए अह्राएको अधम काभहरू गने य ऩाएको न्जम्भेवायी 
ननफााह गने । 

श्री दाभोदय चदुारी (कयायभा) 
कामाारम सहमोगी (शे्रणी षवहीन) 
 दैननक रूऩभा कामाारम खोल्ने य फधद गने । 

 कामाारमका नफनबन्न शाखाका कामाकऺहरु तथा कामाारम ऩरयसयभा दैननक सयसपाई गने ।  

 कामाारमभा न्चसो, तातो ऩानी य न्चमाको ब्मवस्था गने । 

 कामाारमको टेरीपोन उठाउने तथा येखदेख गने । 

 कामाारमका न्चठी ऩरहरू फझु्ने य फझुाउने, कामाारमफाट ऩठाउन ुऩने न्चठी ऩरहरू हरुाक रगामत नफनबन्न भाध्मभफाट 
सभमभै ऩमुााउने । 

 कामाारम ऩरयसयभा यहेका आरॊकायीक षवरूवाहरू येखदेख तथा हेयचाह गने । 
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 कामाारम तथा आवासभा नफग्र ेबत्केका तथा अफरुि बएको नफजरुी, ऩानी, ऩॊखा, षहटय, भोटय, ईधटयनेट, कम्प्मटुय य 
पोटोकऩी भेनसन, भल्टीनभनडमा य झ्मार ढोका भभात सधुाय तथा सचुारू गनाको रानग जानकायी गयाउने तथा अग्रसय हनुे । 

 आवश्मकतानसुाय सावाजाननक नफदाको ददन कामाारमको ननमनभत ऩारोऩहया तथा येखदेख गने ।  

 कामाारमभा ऩाल्न ुबएका सेवाग्राहीहरूराई फस्ने ब्मवस्था नभराउने । 

 कामाारमको अनतथी गहृ, फैठक कऺ य तानरभ कऺको ननमनभत रूऩभा सयसपाई गने । 

 आपु बधदा भानथल्रो तहका कभाचायीहरूरे अह्राएको अधम काभ गने । 

श्री झनफधर प्रसाद आचामा  

कामाारम सहमोगी (शे्रणी षवहीन) (कयाय) 
 दैननक रूऩभा कामाारम खोल्ने य फधद गने । 

 कामाारमका नफनबन्न शाखाका कामाकऺहरु तथा कामाारमको ऩरयसयभा दैननक सयसपाई गने ।  

 कामाारमभा न्चसो, तातो ऩानी य न्चमाको ब्मवस्था गने । 

 कामाारमको टेरीपोन उठाउने तथा येखदेख गने । 

 कामाारमका न्चठ्ठी ऩरहरू फझु्ने य फझुाउने, कामाारमफाट ऩठाउन ुऩने न्चठी ऩरहरू हरुाक रगामत नफनबन्न भाध्मभफाट 
सभमभै ऩमुााउने । 

 कामाारम ऩरयसयभा यहेका आरॊकायीक षवरूवाहरू येखदेख तथा हेयचाह गने । 

 कामाारम तथाआवासभा नफग्र ेबत्केका तथा अफरुि बएको नफजरुी, ऩानी, ऩॊखा, षहटय, भोटय, ईधटयनेट, कम्प्मटुय य 
पोटोकऩी भेनसन, भल्टीनभनडमा य झ्मार ढोका भभात सधुाय तथा सचुारू गनाको रानग जानकायी गयाउने तथा अग्रसय हनुे । 

 आवश्मकतानसुाय सावाजाननक नफदाको ददन कामाारमको ननमनभत ऩारोऩहया तथा येखदेख गने ।  

 कामाारमभा ऩाल्न ुबएका सेवाग्राहीहरूराई फस्ने ब्मवस्था नभराउने । 

 कामाारमको अनतथी गहृ, फैठक कऺ य तानरभ कऺको ननमनभत रूऩभा सयसपाई गने । 

 आपु बधदा भानथल्रो तहका कभाचायीहरूरे अह्राएको अधम काभ गने । 

श्री ननभकरा नफटार ु 

कामाारम सहमोगी (शे्रणी षवहीन) (कयाय) 
 दैननक रूऩभा कामाारम खोल्ने य फधद गने । 

 कामाारमका नफनबन्न शाखाका कामाकऺहरु तथा कामाारमको ऩरयसयभा दैननक सयसपाई गने ।  

 कामाारमभा न्चसो, तातो ऩानी य न्चमाको ब्मवस्था गने । 

 कामाारमको टेरीपोन उठाउने तथा येखदेख गने । 

 कामाारमका न्चठ्ठी ऩरहरू फझु्ने य फझुाउने, कामाारमफाट ऩठाउन ुऩने न्चठी ऩरहरू हरुाक रगामत नफनबन्न भाध्मभफाट 
सभमभै ऩमुााउने । 

 कामाारम ऩरयसयभा यहेका आरॊकायीक षवरूवाहरू येखदेख तथा हेयचाह गने । 

 कामाारम तथा आवासभा नफग्र ेबत्केका तथा अफरुि बएको नफजरुी, ऩानी, ऩॊखा, षहटय, भोटय, ईधटयनेट, कम्प्मटुय य 
पोटोकऩी भेनसन, भल्टीनभनडमा य झ्मार ढोका भभात सधुाय तथा सचुारू गनाको रानग जानकायी गयाउने तथा अग्रसय हनुे । 

 आवश्मकतानसुाय सावाजाननक नफदाको ददन कामाारमको ननमनभत ऩारोऩहया तथा येखदेख गने ।  

 कामाारमभा ऩाल्न ुबएका सेवाग्राहीहरूराई फस्ने ब्मवस्था नभराउने । 

 कामाारमको अनतथी गहृ, फैठक कऺ य तानरभ कऺको ननमनभत रूऩभा सयसपाई गने । 

 आपु बधदा भानथल्रो तहका कभाचायीहरूरे अह्राएको अधम काभ गने । 

 

४. ननकामफाट प्रदान गरयने सेवा्- 

क्र.स. कामाक्रभ / षक्रमाकराऩ 

1 कागती खेती प्रविान कामाक्रभ 
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2 नसॊचाइ सषहत कृषष षवकास कामाक्रभ 

3 भागभा आधारयत व्मसाषमक कृषष/ऩशऩुधछी षवकास कामाक्रभ 

4 फारीवस्त ुषवशेष प्रविान कामाक्रभ 

5 स्थानीम तहभा खटाइएका प्राषवनधक जनशन्ि भापा त कृषष रूऩाधतयण अनबमान 

6 आवश्मकताभा आधारयत कृषष तथा ऩशऩुधछी षवकास सहमोग कामाक्रभ( कृषकसॉग कृषष भधरी कामाक्रभ ) 

7 कागती खेती प्रविान कामाक्रभ( भारायानी गा.ऩा. ) 

8 स्भाटा कृषष गाउॉ कामाक्रभ २०७६/७७ क्रभागत 

9 स्भाटा कृषष गाउॉ कामाक्रभ २०७७/७८ क्रभागत 

10 कामाक्रभको उऩरन्ब्ध प्रोपाइर प्रकाशन 

11 सयोकायवाराहरुसॊग अधतयषक्रमा गोष्ठी 

12 मोजना तजुाभा तथा सनभऺा गोष्ठी 

13 सॊस्थागत षवकास तथा स्भाटा कृषष गाउॉ कामाक्रभ हस्ताधतयण 

14 षवनबन्न सनभनत, सधजार, सयोकायवाराहरुसॊगको फैठक 

15 तथ्माॉक सॊकरन तथा अद्यावनधक 

16 वाषषाक प्रगती तथा तथ्माङ्क ऩनु्स्तका प्रकाशन 

17 "स्थानीम येनडमो/टेनरनबजन ऩरऩनरका फाट षवषवध साभाग्री प्रसायण 

18 शरुब कजाा सहजकतााको ऩरयश्रनभक 

19 स्थाननम तहका कृषष प्राषवनधकहरुसॊग अधतयकृमा(गोष्ठी तथा कामाशारा) 

20 न्जल्रास्तयी कृषक तानरभ 3ददने ( फीउ उत्ऩादन/तयकायी/सधुतरा/फजाय तथा फजायीकयण) 

21 घनु्म्त स्थरगत तानरभ 

22 षकसान सशन्िकयण तानरभ अघााखाॉची 

23 स्थानीम तहसॊग मोजना तजुाभा गोष्ठी 

24 आत्भननबाय फीउ उत्ऩादन कामाक्रभ (धान/गहुॉ/भकै) 

25 भेरा, ददवस, सप्ताह, भहोत्सव सॊचारन तथा सहबागी 

26 फारी कटानी (धान/ भकै/ गहुॉ/ तयकायी/ आर/ु परपूर) 

27 परपूर फगैचा सदुृषढकयण कामाक्रभ 

28 कृषष प्रषवनध प्रदशान कामाक्रभ 

29 भाटो व्मवस्थाऩन कामाक्रभ 

30 भषहरा रन्ऺत उन्नत षकट षवतयण कामाक्रभ 

31 स्थानीम तहका प्राषवनधकहरूसॉग भानसक फैठक 
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32 सधुतराजात परपूर नसायी सदुृढीकयण कामाक्रभ 

33 वषे परपूर नसायी स्थाऩना 

34 आर ुश्रोत फीउ उत्ऩादन केधर स्थाऩना 

35 ५ ददने अधतयन्जल्रा कृषक भ्रभण 

36 फगैंचा सप्ताह कामाक्रभ 

37 कामाक्रभ सावाजननषककयण 

38 सहस्राव्दी कृषष सहकायी सॊस्था कोल्ड स्टोय ननभााण छरदेव-6 

39 

आ.फ.  २०७8/०७9 भा स्थाऩना बएको कृषष तपा को व्मवसाषमक कृषष उत्ऩादन केधर (ब्रक) षवकास कामाक्रभ 

ननयधतयता भकै १ 
 

५. सेवा प्रदान गने ननकामको शाखा य न्जम्भेवाय अनधकायी्- 

क्र.स. सेवा प्रदान गने शाखा न्जम्भेवायी अनधकायी 
१. कामाारम प्रभखु श्री याभनभरन प्रसाद षविकभाा 
२. नफशेषऻ सेवा शाखा श्री फरयाभ न्घनभये 
३. अध्ममन ऩरयऺण तथा तथ्माङ शाखा श्री भहेधर कुभाय ओझा 
४. तानरभ तथा प्रशाय शाखा श्री षटकायाभ धमौऩाने / श्री खफुीयाभ ऩोख्ररे 
५. रेखा शाखा श्री ऩशऩुनत खनार (काभकाज) 

६. प्रशासन पाॉट श्री ननभ फहादयु आचामा खरी (काभकाज) 

 

६. सेवा प्रदान गना राग्ने दस्तयु य अफनध्- 

 प्राषवनधक सेवा नन्शलु्क य तरुुधत 

 फीउ नफजन षवके्रता प्रभाण ऩर जायी तथा नवीकयण शलु्क ननमभानसुाय य प्रषक्रमा ऩयुा बएभा तरुुधत अधमथा 2-3 ददन। 

 

७. ननमाण गने प्रषक्रमा य अनधकाय्- 
 कामाारमभा प्रानफनधक छरपर, स्थरगत अनगुभन ननरयऺण, कामाक्रभ सॊचारन कामाषवनधभा तोषकएको सनभनत द्बाया ननणाम 

तथा उऩमिु देन्खएका कामाक्रभहरुको सॊझौंता तथा कामााधवमन ।  

८. ननणाम उऩय उजयुी सनेु्न अनधकायी्- 

 अनधकायीको नाभ्- याभनभरन प्रसाद षविकभाा 

९. सम्ऩादन गयेको काभको नफफयण्- 

भखु्म भखु्म काभको षववयण् मस अवनधभा बएगयेको कामाको षववयण् 
क्र.सॊ. भखु्म भखु्म कृमाकराऩहरु ऩौष भषहना सम्भको प्रगनत 

१ कागती खेती प्रविान कामाक्रभ ७ वटा प्रस्ताव प्राप्त 

२ नसॊचाइ सषहत कृषष षवकास कामाक्रभ ११ वटा सम्झौता बई कामााधवमनभा यहेको छ 

३ भागभा आधारयत व्मसाषमक कृषष/ऩशऩुधछी षवकास कामाक्रभ २६ वटा सम्झौता बई कामााधवमनभा यहेको छ 

४ फारीवस्त ुषवशेष प्रविान कामाक्रभ ३९ वटा प्रस्ताव प्राप्त 
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५ 
स्भाटा कृषष गाउॉ कामाक्रभ २०७७/७८ क्रभागत 

एक वटा स्वीकृत बई कामााधवमन बईयहेको य एक वटा को 
कामामोजना सहभनतको रानग भधरारमभा ऩठाइ सषकएको 

६ षवनबन्न सनभनत, सधजार, सयोकायवाराहरुसॊगको फैठक ४ ऩटक फैठक फस्मो 
७ तथ्माॉक सॊकरन तथा अद्यावनधक बइयहेको 
८ वाषषाक प्रगती तथा तथ्माङ्क ऩनु्स्तका प्रकाशन प्रकाशनको अन्धतभ चयणभा यहेको 

९ "स्थानीम येनडमो/टेनरनबजन ऩरऩनरका फाट षवषवध साभाग्री 
प्रसायण 

बइयहेको 

१० आत्भननबाय फीउ उत्ऩादन कामाक्रभ (धान/गहुॉ/भकै) १ वटा छनौट बएको 

११ फारी कटानी (धान/ भकै/ गहुॉ/ तयकायी/ आर/ु 
परपूर) 

४८ वटा भकै फारी क्रऩकषटङ्ग बएको तथ्माॉङ्क तमाय गने 
क्रभभा यहेको 

१२ कृषष प्रषवनध प्रदशान कामाक्रभ ६ जना कृषकहरु जग्गा प्रषवनध प्रदशान बएको 
१३ स्थानीम तहका प्राषवनधकहरूसॉग भानसक फैठक ६ ऩटक बएको 
१४ वषे परपूर नसायी स्थाऩना १ वटा छनौट 

१५ आर ुश्रोत फीउ उत्ऩादन केधर स्थाऩना १ वटा छनौट 

१६ कामाक्रभ सावाजननषककयण बइसकेको 
१७ इधबटाय खयीद सम्ऩन्न बएको 
१८ कामाारमको कम्ऩाउण्डवार यॊगयोगन सम्ऩन्न बएको 
१९ अनतनथगहृ यॊगयोगन सम्ऩन्न बएको 
२० मधरउऩकयण खरयद  सम्ऩन्न बएको 

 

१०. प्रभखु तथा सचुना अनधकायीको नाभ य ऩद्- 

 प्रभखुको नाभ्- याभनभरन प्रसाद षविकभाा, ऩद्- प्रभखु 

 सूचना अनधकायीको नाभ्- भहेधर कुभाय ओझा, ऩद्- कृषष अथा षवऻ (अनधकृतस्तय आठौं) 

 

११. ऐन, ननमभ, षवननमभ वा ननदेन्शकाको सचुी्- 
1.कृषष षवकास कामाक्रभ सञ्चाहरन कामाषवनध, २०७7 

2. Prject Implimentation manual-2077 

3. स्भाटा कृषष गाउॉ सहमोगी कामाक्रभ सॊचारन षवनध-2076 

4.कृषष तथा ऩशऩुॊऺी षवकास अनबमानभखुी कामाक्रभ सॊचारन कामाषवनध-2077 

5.कृषष तथा ऩश ुषवषम अध्ममन ्गयेका मवुाहरुको रानग उद्यभन्शरता षवकास कामाक्रभ सॊचारन कामाषवनध-2076 

6.प्राङ्गारयक कृषष प्रविान कामाक्रभ सॊचारन प्रषक्रमा,2077 

7.आयन व्मवस्थाऩन सहमोग कामाक्रभ सॊचारन कामाषवनध, 2076 

8.बनूभ व्मवस्था, कृषष तथा सहकायी ऺेरभा अनदुान व्मवस्थाऩन कामाषवनध,2077 

9.उत्ऩादन प्रविानभा आधारयत कृषक सहमोग कामाक्रभ सॊचारन कामाषवनध, 2076 

10.नभशन कामाक्रभ सॊचारन कामाषवनध 2077 

11.परपूर षवरुवा योऩण कामाषवनध 2075 

12.कयाय खेती सॊचारन कामाषवनध 2076 

१३. कृषष तथा ऩशऩुॊछी षवकास कामाक्रभ सॊचारन कामाषवनध, २०७९ 
..................  

१२. आम्दानी, खचा तथा आनथाक कायोवाय सम्फन्धध अद्यावनधक नफफयण्- 
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कामाारमको नाभ य ठेगाना: कृषष ऻान केधर,अघााखाॉची 

  

फजेट उऩ 
न्शषाक नॊ. 

कामाक्रभको नाभ  

वाषषाक 

षवननमोन्जत 
फजेट 
रु.हजायभा 

ऩषु भषहनाको 
प्रगती फजेट 
रु.हजायभा  

हारसम्भको 
प्रगती फजेट 
रु.हजायभा  

फाषषाक  

षवननमोजनको 
तरुनाभा 
हारसम्भको 
खचाको प्रनतशत  

१ ३१२०००१२ 
कृषष उत्ऩादन, खाद्य तथा ऩोषण 
सयुऺा कामाक्रभ 

15720.00 0.000 0.000 0.00 

२ ३१२०००१३ स्भाटा कृषष गाउॉ कामाक्रभ 7860.00 66.900 66.900 0.85 

४ ३१२०००१८ 

कृषष तथा ऩशऩुॊछी श्रोत तथा 
प्रषवनध सेवा टेवा षवस्ताय 
कामाक्रभ 

11766.00 1597.919 2203.369 18.73 

५ ३१२०००१९ कृषष तथा ऩशऩुॊछीजधम उद्योग 
मधर ऩूवााधाय षवकास कामाक्रभ  

1000.00     0.00 

६ ३१२९११२१ 

प्रधानभधरी कृषष 
आधनुनकीकयण ऩरयमोजना 
ब्रक षवकास कामाक्रभ 

1300.00     0.00 

१० ३१२०१०१६ 
साधायण कामाक्रभ कृषष ऻान 
केधर 

26234.00 2485.068 7785.070 29.68 

कूर 63880.00 4149.887 10055.339 15.74 
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१३. तोषकम फभोन्जभका अधम नफफयण्- 

षवउ नफजन इजाजत ऩर नवीकयण 

१४. अन्घल्रो आनथाक फषाभा साफाजननक ननकामरे कुनै कामाक्रभ वा आमोजना सञ्चारन गयेको बए सो को नफफयण्- 
 

१५. साफाजननक ननकामको वेबसाईड बए सो को नफफयण्- 

 website- www.akcarghakhanchi.gov.np 

 E-mail: akcarghakhanchi@gmail.com 

१६. साफाजननक ननकामरे प्राप्त गयेको फैदेन्शक सहामता ऋण, अनदुान एवॊ प्रानफनधक सहमोग य सम्झौता सम्फन्धध नफफयण्- 

१७. सावाजननक ननकामरे सञ्चारन गयेको कामाक्रभ य सो को प्रगनत प्रनतवेदन्- 
17.1 वाषषाक कामाक्रभ, आ.व.  207९/८० 

फजेट उऩशीषाक नॊ : 31200012 
      भधरारम :कृषष तथा बनूभ व्मवस्था भधरारम 
  

फजेट राखभा 
  कामाक्रभ / आमोजनाको नाभ : कृषष उत्ऩादन, खाद्य तथा ऩोषण सयुऺा कामाक्रभ 

      
क्र.स. कामाक्रभ / षक्रमाकराऩ खचा शीषाक इकाई 

फाषषाक रक्ष्म 
कैषपमत 

ऩरयभाण बाय फजेट 

आ) चार ुखचा अधतगातका कामाक्रभहरु             

5.1.11.253 कागती खेती प्रविान कामाक्रभ 26413 हेलटय 10 13.00 20.00    

5.1.11.399 नसॊचाइ सषहत कृषष षवकास कामाक्रभ 26413 सॊख्मा 6 19.00 30.00    

2.7.15.528 भागभा आधारयत व्मसाषमक कृषष/ऩशऩुधछी षवकास कामाक्रभ 22522 ऩटक 1 32.00 50.00    

http://www.akcarghakhanchi.gov.np/
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2.7.15.529 फारीवस्त ुषवशेष प्रविान कामाक्रभ 22522 ऩटक 1 25.00 39.00    

2.7.15.533 स्थानीम तहभा खटाइएका प्राषवनधक जनशन्ि भापा त कृषष रूऩाधतयण अनबमान 22522 ऩटक 1 0.80 1.20    

2.7.15.547 

आवश्मकताभा आधारयत कृषष तथा ऩशऩुधछी षवकास सहमोग कामाक्रभ( कृषकसॉग कृषष 
भधरी कामाक्रभ ) 22522 ऩटक 20 3.20 5.00    

2.7.15.746 कागती खेती प्रविान कामाक्रभ( भारायानी गा.ऩा. ) 26413 ऩटक 1 6.40 10.00    

2.8.1.2 अनगुभन भलु्माङ्कन तथा कामाक्रभ कामााधवमन भ्रभण खचा(अनगुभन, भलु्माङ्कन य भ्रभण ) 22611 भषहना 3 1.30 2.00    

ख) चार ुखचा कामाक्रभको जम्भा:   100.0 157.20   

कुर जम्भा खचा   100.0 157.20   

        फजेट उऩशीषाक नॊ : 31200013 
      भधरारम :कृषष तथा बनूभ व्मवस्था भधरारम 
      कामाक्रभ / आमोजनाको नाभ : स्भाटा कृषष गाउॉ कामाक्रभ 
      

क्र.स. कामाक्रभ / षक्रमाकराऩ खचा शीषाक इकाई 
फाषषाक रक्ष्म 

कैषपमत 
ऩरयभाण बाय फजेट 

आ) चार ुखचा अधतगातका कामाक्रभहरु             

5.1.11.300 स्भाटा कृषष गाउॉ कामाक्रभ २०७६/७७ क्रभागत 26413 सॊख्मा 2 57.25 45.00    

5.1.11.301 स्भाटा कृषष गाउॉ कामाक्रभ २०७७/७८ क्रभागत 26413 सॊख्मा 1 38.17 30.00    

2.4.12.14 कामाक्रभको उऩरन्ब्ध प्रोपाइर प्रकाशन 22315 ऩटक 1 0.76 0.60    
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2.6.6.23 सयोकायवाराहरुसॊग अधतयषक्रमा गोष्ठी 22512 ऩटक 1 0.76 0.60    

2.6.6.26 मोजना तजुाभा तथा सनभऺा गोष्ठी 22512 ऩटक 1 0.76 0.60    

2.6.6.234 सॊस्थागत षवकास तथा स्भाटा कृषष गाउॉ कामाक्रभ हस्ताधतयण 22512 ऩटक 1 0.38 0.30    

2.8.1.2 अनगुभन भलु्माङ्कन तथा कामाक्रभ कामााधवमन भ्रभण खचा(अनगुभन, भलु्माङ्कन य भ्रभण ) 22611 भषहना 3 1.91 1.50    

ख) चार ुखचा कामाक्रभको जम्भा:   100.0 78.60   

कुर जम्भा खचा   100.0 78.60   

फजेट उऩशीषाक नॊ : 3120००१८ 
      भधरारम :कृषष तथा बनूभ व्मवस्था भधरारम 
      कामाक्रभ / आमोजनाको नाभ : कृषष तथा ऩशऩुॊछी श्रोत तथा प्रषवनध सेवा टेवा षवस्ताय कामाक्रभ 

     
क्र.स. कामाक्रभ / षक्रमाकराऩ खचा शीषाक इकाई 

फाषषाक रक्ष्म 
कैषपमत 

ऩरयभाण बाय फजेट 

आ) चार ुखचा अधतगातका कामाक्रभहरु             

1.2.11.13 षवनबन्न सनभनत, सधजार, सयोकायवाराहरुसॊगको फैठक 21141 ऩटक 1 0.85 1.00    

2.4.12.28 तथ्माॉक सॊकरन तथा अद्यावनधक 22315 ऩटक 1 2.55 3.00    

2.4.12.33 वाषषाक प्रगती तथा तथ्माङ्क ऩनु्स्तका प्रकाशन 22315 ऩटक 1 0.85 1.00    

2.4.14.1 "स्थानीम येनडमो/टेनरनबजन ऩरऩनरका फाट षवषवध साभाग्री प्रसायण 22315 ऩटक 1 0.85 1.00    

2.5.7.13 शरुब कजाा सहजकतााको ऩरयश्रनभक 22413 भषहना 1 3.62 4.26    

2.6.4.25 स्थाननम तहका कृषष प्राषवनधकहरुसॊग अधतयकृमा(गोष्ठी तथा कामाशारा) 22512 ऩटक 2 1.02 1.20    
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2.6.4.74 

न्जल्रास्तयी कृषक तानरभ 3ददने ( फीउ उत्ऩादन/तयकायी/सधुतरा/फजाय तथा 
फजायीकयण) 22512 ऩटक 3 3.82 4.50    

2.6.5.22 घनु्म्त स्थरगत तानरभ 22512 सॊख्मा 6 0.76 0.90    

2.6.5.63 षकसान सशन्िकयण तानरभ अघााखाॉची 22512 ऩटक 1 4.25 5.00    

2.6.6.201 स्थानीम तहसॊग मोजना तजुाभा गोष्ठी 22512 ऩटक 1 0.85 1.00    

2.7.5.31 आत्भननबाय फीउ उत्ऩादन कामाक्रभ (धान/गहुॉ/भकै) 22522 हेलटय 18 7.65 9.00    

2.7.5.98 भेरा, ददवस, सप्ताह, भहोत्सव सॊचारन तथा सहबागी 22522 ऩटक 3 2.55 3.00    

2.7.15.208 फारी कटानी (धान/ भकै/ गहुॉ/ तयकायी/ आर/ु परपूर) 22522 सॊख्मा 116 0.49 0.58    

2.7.15.438 परपूर फगैचा सदुृषढकयण कामाक्रभ 22522 ऩटक 1 4.25 5.00    

2.7.15.459 कृषष प्रषवनध प्रदशान कामाक्रभ 22522 ऩटक 1 8.50 10.00    

2.7.15.531 भाटो व्मवस्थाऩन कामाक्रभ 22522 ऩटक 6 25.50 30.00    

2.7.15.534 भषहरा रन्ऺत उन्नत षकट षवतयण कामाक्रभ 22522 ऩटक 1000 4.25 5.00    

2.7.15.554 स्थानीम तहका प्राषवनधकहरूसॉग भानसक फैठक 22522 ऩटक 12 0.61 0.72    

2.7.15.560 सधुतराजात परपूर नसायी सदुृढीकयण कामाक्रभ 22522 सॊख्मा 1 4.25 5.00    

2.7.15.561 वषे परपूर नसायी स्थाऩना 22522 ऩटक 1 4.25 5.00    

2.7.15.565 आर ुश्रोत फीउ उत्ऩादन केधर स्थाऩना 22522 सॊख्मा 1 8.50 10.00    

2.7.15.581 ५ ददने अधतयन्जल्रा कृषक भ्रभण 22522 सॊख्मा 1 4.25 5.00    

2.7.15.582 फगैंचा सप्ताह कामाक्रभ 22522 ऩटक 2 1.70 2.00    

2.7.25.1 कामाक्रभ सावाजननषककयण 22522 ऩटक 1 0.42 0.50    
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2.8.1.2 अनगुभन भलु्माङ्कन तथा कामाक्रभ कामााधवमन भ्रभण खचा(अनगुभन, भलु्माङ्कन य भ्रभण ) 22611 भषहना 12 3.40 4.00    

ख) चार ुखचा कामाक्रभको जम्भा:   100.0 117.66   

कुर जम्भा खचा   100.0 117.66   

फजेट उऩशीषाक नॊ : 312०००१९ 
      भधरारम :कृषष तथा बनूभ व्मवस्था भधरारम 
      कामाक्रभ / आमोजनाको नाभ : कृषष तथा ऩशऩुॊछीजधम उद्योग मधर ऩूवााधाय षवकास कामाक्रभ  

     
क्र.स. कामाक्रभ / षक्रमाकराऩ खचा शीषाक इकाई 

फाषषाक रक्ष्म 
कैषपमत 

ऩरयभाण बाय फजेट 

अ) ऩूॉजीगत खचा अधतगातका कामाक्रभहरु             

11.4.22.54 सहस्राव्दी कृषष सहकायी सॊस्था कोल्ड स्टोय ननभााण छरदेव-6 31159 वटा 1 100 10    

क) ऩूॉजीगत खचा कामाक्रभको जम्भा: 1 100 10   

कुर जम्भा खचा 1 100 10   

फजेट उऩ न्शषाक नॊ. ३१२91121 

      कामाक्रभ/आमोजनाको नाभ्  प्रधानभधरी कृषष आधनुनकीकयण ऩरयमोजना (सॊघ सशता अनदुान 
 

     
क्र.स. कामाक्रभ/कृमाकराऩ खचा न्शषाक इकाई 

फाषषाक रक्ष्म कैषपमत 

ऩरयभाण बाय फजेट   

  आ) चार ुखचा अधतयगतका कामाक्रभहरु             

3 प्रधानभधरी कृषष आधनुनकीकयण ऩरयमोजना ब्रक षवकास कामाक्रभ             

2.7.15.490 ब्रक षवकास कामाक्रभ सॊचारनका रानग व्मवस्थाऩन खचा  22522 ऩटक 1 7.69 1   
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2.7.15.497 

आ.फ.  २०७8/०७9 भा स्थाऩना बएको कृषष तपा को व्मवसाषमक कृषष उत्ऩादन केधर 
(ब्रक) षवकास कामाक्रभ ननयधतयता भकै १ 22522 सॊख्मा 1 92.31 12   

  आ) चार ुखचा कामाक्रभको जम्भा        100 13   

  कुर जम्भा खचा       100 13   
 

१७.२ उत्ऩादन षववयण  ्

भकै फारीको फारी कटानी बईसकेको नभूना सकुाउने तौर नरने तथा तथ्माॉङ्क तमाय गने क्रभभा यहेको य गत वषा बधदा उत्ऩादनभा फषृि नहनुे जस्तो अनभुान गरयएको। 

हार सम्भ धानफारीको अवस्था याम्रो यहेको फारी कटानी नबएको तय कयीफ ५देन्ख ७ प्रनतशत उत्ऩादकत्वभा फषृि हनुसलने अनभुान गरयएको। 

१७.३ आनथाक वषा २०७९/८०भा केही प्रभखु फारीको उत्ऩादन षववयण मस प्रकाय यहेको  ्

क्र सॊ फारी ऺेरपर हेलटय उत्ऩादन भेटन उत्ऩादकत्व भेटन/हेलटय कैषपमत 

१ धान ७८८९ २७६१२ ३.५०  

२ भकै १६५०० ४५५७५ २.७६  

३ सधुतरा ४९४ पर ददन े ५३१० १०.७५  

४ कोदो ५०५ ६२० १.२२  

५ पाऩय २७४ २४० ०.८७  

६ आर ु ७७५ ५७५० ७.४२ अनभुाननत 

७      

 

 
 

 

१८. सावाजननक ननकामरे फनगाकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी य त्मस्तो सूचना सॊयऺण गना तोषकमको सभमाफनध्-0 

१९. सावाजननक ननकामभा ऩयेका सूचना भाग सम्फन्धध ननफेदन य सो उऩय सूचना ददएको नफफयण्-  
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२०. सावाजननक ननकामका सूचनाहरु अधमर प्रकाशन बएका वा हनुे बएको बए सो को नफफयण्- 
website: www.akcarghakhanchi.gov.np 

E-mail: akcarghakhanchi@gmail.com 

facebook page: कृषष ऻान केधर अघााखाॉची 

http://www.akcarghakhanchi.gov.np/
mailto:akcarghakhanchi@gmail.com

