
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 5(3) र सूचना हकसम्बन्धी ननयमावली 
2065 को ननयम ३ बमोजिम सावविननक गररएको वववरण 

सूचना सावविननक गन ेननकायको नामः कृवि ववभाग, हररहरभवन, लललतपुर 

सूचना सावविननक गरेको अवधधः 207६ श्रावण देखि अजववन 
 

१. ननकायको स्वरुप र प्रकृनत 

नेपालमा कृषि षिकासको ससं्थागत प्रयासको शुरुिात षि.सं. १९७८ मा सरकारी स्तरमा कृषि अड्डाको 
स्थापना भए पश्चात भएको माननन्छ । बि.सं. २००८ सालमा कृषि षिभागको स्थापना भए पनछ षिभभन्न 
समयमा षिभागको संगठन सरंचनामा हेरफेर हुुँदै आएको पाइन्छ । देश संघीय स्िरुपमा गए संगै संघ, प्रदेश 
र स्थानीय तहका सरकारहरु गठन भइ कृयाभशल रहेको अिस्था छ । सोही िमोजिम संिैधाननक व्यिस्था 
अनुसार तीन ै तहको प्रशासननक पुनसरँचना भइ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संगठन संरचना र 
िनशजततको दरिन्दी समेत नेपाल सरकारिाट जस्िकृत भइसकेको छ । सोही मुताषिक नेपाल सरकारको 
भमनत २०७५/०३/२७ को ननर्णयिाट जस्िकृत नयाुँ संघीय संगठन संरचना अनुसार कृषि षिभागको पुनसरँचना 
भइ महाननदेशक र चार उपमहाननदेशकको अलािा एघार शाखाहरु कायम गररएको छ ।त्यसै गरर षिभाग 
मातहत  छ िटा केजन्िय ननकायहरु र अन्तगणतका १४ िटा फामण, केन्िहरु रहेका छन ्।  

 

यस पुनसरँचना संगै षिभागको षिगतको भूभमकामा समेत पररितणन आएको छ । साषिकमा देशभरमै कृषि 
षिकासका कायणक्रमहरुको तिुणमा र कायाणन्िनको मूल जिम्मेिारी षिभाग र मातहतका ननकायहरुमा रहेकोमा 
नयाुँ व्यिस्था अनुसार षिभागको मूल जिम्मेिारी अन्तगणत कृषिसंग सम्िजन्धत राजरिय नीनत, योिना, 
मापदण्ड, कानुनी संरचना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायतका षििय क्षेत्रहरु रहेका छन भने कृषि षिकास 
कायणक्रम तिुणमा र कायाणन्िनको भूभमका र जिम्मेिारी मूलत: सम्िन्धीत प्रदेश र स्थानीय तहहरुको हुने 
संिैधाननक व्यिस्था छ । 



 
 

 

२. ननकायको काम, कतवव्य र अधधकार 

संघ प्रदेश र स्थानीय  नतनै तहको संगठन र व्यिस्थापन सिेक्षर्को क्रममा तत्काभलन संगठन र 
व्यिस्थापन सिेक्षर् सभमनतमा पेश गररएको तथा नेपाल सरकारिाट जस्िकृत कृषि षिभागको कायणषििरर् 
देहाय िमोजिम रहेको छ ।  
 राजरिय कृषि उत्पादकत्ि िजृदद सम्िन्धी कायणको समन्िय, 

 कृषि भशक्षा अनुसन्धान र प्रसारिीच समन्िय, 

 गुर्स्तरीय कृषि उत्पादन श्रोत तथा सामग्रीहरुको उपलव्धतामा समन्िय, 

 कृषिको व्यिसायीकरर् तथा आधुननकीकरर्को लागग नीनतगत एिं समन्ियतात्मक कायणहरु गने, 

 कृषि किाण, िाली षिमा एिं षिद्युत डडमाण्ड शुल्कमा अनुदान सम्िन्धी कायणमा समन्िय, 

 कृषि षिकाससंग सम्िजन्धत सरकारी गैर सरकारी र ननिी क्षेत्रका ननकायहरुिीच समन्िय कायम गने,  

 करार खेती प्रिद्णधन तथा प्रसार सम्िन्धी कायणहरु, 

 कृषि िाली िस्तुमा प्रनतस्पधाणत्मकता प्रिद्णिन सम्िन्धी कायणहरु, 

 कृषि अनुदान व्यिस्थापन सम्िन्धी कायणहरु, 

 कृषि षिकास रर्नीनतको कायाणन्ियन सहिीकरर् र समन्िय, 

 कृषियोग्य िभमनको सदपुयोग तथा गैर कृषिमा प्रयोग ननरुत्साहन सम्िन्धी कायणहरुको समन्िय, 

 कृषि क्षेत्रको षिकासका लागग आिश्यक ििेट तथा िनशजतत प्रक्षेपर् षिश्लेिर् तथा अदययन अनुसन्धानमा 
सहयोग र समन्िय, 

 कृषि उपिहरुको मूल्य ननधाणरर् कायणको समन्िय, 

 कृषि भूभम व्यिस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई नीनतगत परृटपोिर् गने,  

 कृषििस्तुमा भन्सार छुट लगायतका व्यिस्थाका लागग मन्त्रालयमा भसफाररश गने,  

 मातहतका ननकायहरुिाट संचाभलत कृषि षिकास कायणक्रमहरुको अनुगमन मूल्यांकन तथा आिश्यक 
समन्िय, 

 कृषि षिकासका साझदेारहरुसंग सम्पकण , समन्िय र सहकायण सम्िन्धी कायण, 
 संघीय कृषि षिकास योिना नीनत तथा मापदण्डको कायाणन्ियन व्यिस्था, 
 कृषि षिकास योिना तथा कायणक्रम संचालनमा अन्य ननकायहरुसंग समन्िय,  

 अन्तरगतका ननकायहरुको िाषिणक कृषि षिकास कायणक्रम मागणदशणन तथा समन्िय, 

 प्रांगाररक कृषिको लागग फोकल कायाणलयको रुपमा कायण गने, 

 संघीय कृषि षिकास कायणक्रम अनुगमन तथा मूल्यांकनको नीनत तथा मापदण्डको कायाणन्ियन व्यिस्था 

समापन भई हस्तानतरणको क्रममा 



 अन्तरगतका ननकायहरुको िाषिणक कृषि षिकास कायणक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन  

 िैदेभशक सहयोगमा संचाभलत कृषि षिकास सम्िद्ध आयोिनाहरुसंग आिश्यक समन्िय, अनुगमन तथा 
मूल्यांकन । 

 

३. ननकायमा रहने कमवचारी संख्या र कायव वववरण 

 
कृवि ववभागको िनशजतत वववरण 

क्र.स ं पद शे्रणी सेवा समूह दरवन्दी कैफफयत 

१ महाननदेशक रा.प.प्रथम नेपाल कृषि समूहहकृत नहुने 1   

२ उपमहाननदेशक रा.प.प्रथम नेपाल कृषि समूहहकृत नहुने 4   

3 उपसगचि रा.प.द्षिनतय नेपाल प्रशासन प्रशासन 1   

4 उपसगचि लेखा रा.प.द्षिनतय नेपाल प्रशासन प्रशासन 0  

5 िरररठ कृषि अथण षिज्ञ रा.प.द्षिनतय नेपाल कृषि 
एग.ृइको एण्ड 
माकेहटङ्ग 

3   

6 िरररठ कृषि प्रसार अगधकृत रा.प.द्षिनतय नेपाल कृषि कृषि प्रसार 3   

7 
िरररठ िागिानी षिकास 
अगधकृत 

रा.प.द्षिनतय नेपाल कृषि िागिानी 1   

8 
िरररठ िाली संरक्षर् 
अगधकृत 

रा.प.द्षिनतय नेपाल कृषि िाली संरक्षर् 2   

9 
िरररठ िाली षिकास 
अगधकृत 

रा.प.द्षिनतय नेपाल कृषि िाली षिकास 1 
 

10 िरररठ माटो षिज्ञ रा.प.द्षिनतय नेपाल कृषि स्िायल साइन्स 1 
 



क्र.स ं पद शे्रणी सेवा समूह दरवन्दी कैफफयत 

11 िरररठ कृषि इजन्िननयर रा.प.द्षिनतय नेपाल कृषि एग ृइजन्ि 1 
 

12 शाखा अगधकृत रा.प.तनृतय नेपाल प्रशासन प्रशासन 1   

१3 लेखा अगधकृत रा.प.तनृतय नेपाल प्रशासन लेखा 1   

१4 कानून अगधकृत रा.प.तनृतय नेपाल न्याय कानून 0   

१5 कृषि अथण षिज्ञ रा.प.तनृतय नेपाल कृषि 
एग.ृइको एण्ड 
माकेहटङ्ग 

3   

१6 कृषि ििार षिज्ञ रा.प.तनृतय नेपाल कृषि 
एग.ृइको एण्ड 
माकेहटङ्ग 

1 

 

१7 कृषि प्रसार अगधकृत रा.प.तनृतय नेपाल कृषि कृषि प्रसार 4   

१8 िाली षिकास अगधकृत रा.प.तनृतय नेपाल कृषि िाली षिकास 4   

19 िागिानी षिकास अगधकृत रा.प.तनृतय नेपाल कृषि िागिानी 4   

20 िाली संरक्षर् अगधकृत रा.प.तनृतय नेपाल कृषि िागिानी 3 
 

21 माटो षिज्ञ रा.प.तनृतय नेपाल कृषि स्िायल साइन्स 1 
 

22 कृषि इजन्िननरयर रा.प.तनृतय नेपाल कृषि इजन्िननरयर 1 
 

23 तथ्याङ्क अगधकृत रा.प.तनृतय नेपाल कृषि आ.यो. 1  

24 प्राषिगधक सहायक रा.प.अनं.प्रथम नेपाल कृषि 
एग.ृइको एण्ड 
माकेहटङ्ग 

2  

२5 प्राषिगधक सहायक रा.प.अनं.प्रथम नेपाल कृषि  कृषि प्रसार 2   

२6 प्राषिगधक सहायक रा.प.अनं.प्रथम नेपाल कृषि  िागिानी 1  

27 सि इजन्िननयर रा.प.अनं.प्रथम नेपाल कृषि  इजन्िननयर 1 
 

२8 नायि सुब्िा  रा.प.अनं.प्रथम नेपाल प्रशासन सा. प्रशासन 3   

29 लेखापाल रा.प.अनं.प्रथम नेपाल प्रशासन लेखा 1   

30 कम््युटर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम षिषिध ……………. 0   

31 टा.ना.सु. रा.प.अनं.प्रथम नेपाल प्रशासन सा. प्रशासन 0   

32 खररदार रा.प.अनं.द्षिनतय  नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन 2   

33 हलुका सिारी चालक  षिहहन इजन्िननयररङ्ग मेकाननकल 6   

३4 कायाणलय सहयोगी षिहहन नेपाल प्रशासन सा. प्रशासन 7   

 िम्मा    67 
 

 

४. ननकायबाट प्रदान गररन ेसेवा 
 प्राषिगधक सेिा टेिा 
 नीनतगत षििय र सन्चाभलत कायणक्रमिारे सूचना तथा िानकारी 
 तथ्याङ्ककय षििरर् 
 सञ्चार तथा प्रकाशन सामग्री षितरर्  
 सचतेनामूलक कायणक्रम 



 कायणषििरर्मा उल्लेख अन्य कायणहरु 
 

५. सेवा प्रदान गने ननकायको शािा र जिम्मेवार अधधकारी  
कृवि ववभागको संगठन संरचना 

 

 
 

कृवि ववभाग अन्तगवतका  कायावलयहरु 

कृवि 
ववभाग  

केजन्िय 
ननकायहरु  

केजन्िय प्रयोगशाला  केजन्िय ननकाय मातहतका फामव/केन्िहरु  
कुल 
िम्मा  

१  ५  १  
वाली 
2  

तरकारी 
4  

फलफूल 

5  

व्य. 
फकट 
ववकास 

2  

यान्रीबरण 
प्रवर्दवधन 

१  

21  

बदेैलशक श्रोतमा सञ्वचाललत आयोिनाहरुः  
1. साना तथा मझौला कृिक आयस्तर वजृदद आयोिना (RISMFP)-ADB (१० जिल्लाहरु) 

2. समुदाय व्यवजस्थत लसधंचत कृवि क्षेर कायवक्रम (CMIASP)(६१ स्थाननय तहहरु) 

3. रानी िमरा कुललररया लसचंाइ आयोिना (RJKIP)World Bank (१ जिल्ला) 
4. Sindhuli  Road Corridor- Commercial Agriculture Project (४ जिल्ला) 

5. China Nepal Agriculture Technology Cooperation Project (४ जिल्ला) 

 
 

क्र .सं.  महाशािा शािा पद 
जिम्मेवार 
अधधकारी 

१ कृषि उत्पादकत्ि महाशाखा िागिानी षिकास शाखा िरररठ िागिानी षिकास शाखा प्रमुख 



क्र .सं.  महाशािा शािा पद 
जिम्मेवार 
अधधकारी 

अगधकृत 

२ 
िागिानी षिकास 
अगधकृत 

३ 
िाली षिकास शाखा 

िरररठ िाली षिकास 
अगधकृत शाखा प्रमुख 

४ िाली षिकास अगधकृत 

५ 
व्यिसानयक कीट षिकास शाखा 

िरररठ िाली संरक्षर् 
अगधकृत शाखा प्रमुख 

६ िाली संरक्षर् अगधकृत 

७ 
माटो षिकास शाखा 

िरररठ माटो षिज्ञ 
शाखा प्रमुख ८ माटो षिज्ञ 

९ 

प्रषिगध तथा समन्िय महाशाखा 

प्रषिगध षिस्तार शाखा 

िरररठ कृषि प्रसार 
अगधकृत 

शाखा प्रमुख १० कृषि प्रसार अगधकृत 

११ िाली षिकास अगधकृत 

१२ िाली संरक्षर् अगधकृत 

१३ 
कृषि ईजन्िननयररङ्ग तथा पोरट 
हाभेरट शाखा 

िरररठ कृषि ईजन्िननयर 

शाखा प्रमुख 
१४ कृषि ईजन्िननयर 

15 

िागिानी षिकास 
अगधकृत 

16 

कृषि उत्पादन सामाग्री व्यिस्थापन 
शाखा 

िरररठ कृषि प्रसार 
अगधकृत 

शाखा प्रमुख 17 

िागिानी षिकास 
अगधकृत 

18 कृषि प्रसार अगधकृत 

19 िाली षिकास अगधकृत 

20 

िाली संरक्षर् शाखा 
िरररठ िाली संरक्षर् 
अगधकृत शाखा प्रमुख 

21 िाली संरक्षर् अगधकृत 

22 

केजन्िय आयोिना व्यिस्थापन 
इकाइ 

 

िरररठ कृषि अथण षिज्ञ 

उप
महाननदेशक 

23 

िरररठ कृषि प्रसार 
अगधकृत 

24 कृषि प्रसार अगधकृत 

25 कृषि अथण षिज्ञ 

26 

िागिानी षिकास 
अगधकृत 

27 िाली षिकास अगधकृत 

28 

प्राषिगधक सहायक 
(एगृ.इको)  



क्र .सं.  महाशािा शािा पद 
जिम्मेवार 
अधधकारी 

29 

प्राषिगधक सहायक 
(प्रसार कृषि)  

30 

योिना, अनुगमन तथा 
व्यिस्थापन महाशाखा 

योिना, कायणक्रम तथा अनुगमन 
शाखा 

िरररठ कृषि अथण षिज्ञ 

शाखा प्रमुख 31 कृषि अथण षिज्ञ 

32 कृषि प्रसार अगधकृत 

33 

ििार षिकास, आगथणक षिश्लेिर् 
तथा तथ्याङ्क शाखा 

िरररठ कृषि अथण षिज्ञ 

शाखा प्रमुख 
34 कृषि अथण षिज्ञ 

35 कृषि अथण षिज्ञ 

36 तथ्याङ्क अगधकृत 

37 

प्रशासन शाखा 
उपसगचि प्रशासन 

शाखा प्रमुख 38 शाखा अगधकृत 

39 लेखा अगधकृत 

 
 

६. सेवा प्राप्त गनव लाग्न ेदस्तुर र अवधध 

यस षिभागिाट प्रदान गररने सेिा ननिःशुल्क िा ननयमानुसार लाग्न ेदस्तुर भलई प्रदान गररन ेछ र सो को 
लागग सेिाको प्रकृनत अनुसार तुरुन्तै िा िढीमा  एक ह्ता अिधी लाग्नेछ । यस सम्िजन्ध षिस्ततृ षििरर् 
ताभलका १ मा उल्लेख गररएको नागररक िडापत्रमा उल्लेख गररएको छ । 

नागररक वडापर (Citizen Charter) 

क्र.सं
. 

प्रदान गररने सेवा तथा 
सुववधाहरुको वववरण 

पेश गनुवपने 

आवयक 
कागिात 
तथा 

प्रमाणपरहरु 

सेवा प्राप्त 

गनव लाग्ने 
समय 
तथा 
अवधध 

लाग्ने 
दस्तुर 

तथा 
शुल्क 

शािा जिम्मेवार 

कमवचारी  
गुनासो सुन्ने 

अधधकारी  
कैफफय
त 

१ 
प्रशासननक िानकारी एव ंसेवा 
प्रवाह  

            
  

१.१ पदपतूी व्यिस्था 

ररतत पद 
भएको 
प्रमार्ीत 

कागिातहरु 

लोक सेिा 
आयोगको 
तयालेण्डर 
अनसुार 

ननिःशु
ल्क 

प्रशासन शाखा 
सम्िजन्ध

त 

अगधकृत 

उ.म.नन(व्यिस्थाप
न) 

  

१.२ सरुिा 
ननधाणरीत 

दरखास्त 
फारम 

नन.से.नन
. अनसुार 

ननिःशु
ल्क 

प्रशासन शाखा 
सम्िजन्ध

त 

अगधकृत 

उ.म.नन(व्यिस्थाप
न) 

  

१.३ असाधारर्/अदययन बिदा 
ननधाणरीत 

दरखास्त 
फारम 

दरखास्त 

हदएको ३ 
हदन भभत्र 

ननिःशु
ल्क 

प्रशासन शाखा 
सम्िजन्ध

त 

अगधकृत 

उ.म.नन(व्यिस्थाप
न) 

  

१.४ षिभागीय/ उिरुीको कारिाही 

 सम्िजन्धत 
कायाणलयको 
आगधकारीक 
पत्र/ ननिेदन 

दरखास्त 

हदएको ३ 
हदन भभत्र 

ननिःशु
ल्क 

प्रशासन शाखा 
सम्िजन्ध

त 

अगधकृत 

उ.म.नन(व्यिस्थाप
न) 

  



क्र.सं
. 

प्रदान गररने सेवा तथा 
सुववधाहरुको वववरण 

पेश गनुवपने 

आवयक 
कागिात 
तथा 

प्रमाणपरहरु 

सेवा प्राप्त 

गनव लाग्ने 
समय 
तथा 
अवधध 

लाग्ने 
दस्तुर 

तथा 
शुल्क 

शािा जिम्मेवार 

कमवचारी  
गुनासो सुन्ने 

अधधकारी  
कैफफय
त 

१.५ 
सेिारत कमणचारीको औिगध 
उपचार खचण 

कायाणलयको 
भसफारीस, 

व्यजततको 
ननिेदन, भनाण 
भएको र 
डीस्चािण 
भएको 

अस्पतालको 
पत्र, 

पे्रस्कृ्सन 
तथा सतकल 
बिल भरपाई, 

ननिामती 
ककतािखाना
को पत्र 

दरखास्त 

हदएको ३ 
हदन भभत्र 

ननिःशु
ल्क 

प्रशासन शाखा लेखा 
अगधकृत 

उ.म.नन(व्यिस्थाप
न) 

  

१.६ 
व्यतती तथा संस्थाको सेिा र 

कायणको भुततानी 

बिल भरपाई 
लगायतका 
सतकल 

कागिातहरु 

दरखास्त 

हदएको ३ 
हदन भभत्र 

ननिःशु
ल्क 

प्रशासन शाखा लेखा 
अगधकृत 

उ.म.नन(व्यिस्थाप
न) 

  

२ 
योिना, अनगुमन तथा 
िनशतती सम्बजन्ध 

            

  

२.१ 
िाषिणक योिना तिुणमा/ 
कायणक्रम तथा ििेट संसोधन  

राजरिय 
योिना 
आयोगले 

तोकेको फमेट 
अनसुार 

रा.यो.आ
. को 

तयालेन्डर 
अनसुार 

ननिःशु
ल्क 

योिना, 
कायणक्रम 
तथा 

अनगुमन 
शाखा 

िरररठ 

कृषि अथण 
षिज्ञ 

उ.म.नन(योिना, 
अनगुमन) 

  

२.२ 

िनशजतत सम्िजन्ध 
कायण(षििरर् अद्यािगधक, 

अदययन तालीम र गोरठीका 
लागी उम्मेदिार मनोनयन 

गरी जस्िकृतीका लागी 
कारिाही गने) 

कृषि 
षिभागको 
ननधाणरीत 
फमेट 

आिश्यक
ता अनसुार 

ननिःशु
ल्क 

योिना, 
कायणक्रम 
तथा 

अनगुमन 
शाखा 

सम्िजन्ध
त 

अगधकृत 

उ.म.नन(योिना, 
अनगुमन) 

  

२.३ 

प्रनतिेदन 

तयारी/प्रकाशन/सभमक्षा/मा
भसक िठैक सञ्चालन 

राजरिय 
योिना 
आयोगले 

तोकेको फमेट 
अनसुार 

रा.यो.आ
. को 

तयालेन्डर 
अनसुार 

ननिःशु
ल्क 

योिना, 
कायणक्रम 
तथा 

अनगुमन 
शाखा 

िरररठ 

कृषि अथण 
षिज्ञ 

उ.म.नन(योिना, 
अनगुमन) 

  

३ 
ववियगत तथा ववलशजटटकृत 
सेवाहरु 

            
  

३.१ 
प्रषिगध षिस्तार तथा समन्िय 
सम्िजन्ध  

  सोही हदन 
ननिःशु
ल्क 

प्रषिगध 

षिस्तार 
शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(प्रषिगध तथा 
समन्िय) 

  



क्र.सं
. 

प्रदान गररने सेवा तथा 
सुववधाहरुको वववरण 

पेश गनुवपने 

आवयक 
कागिात 
तथा 

प्रमाणपरहरु 

सेवा प्राप्त 

गनव लाग्ने 
समय 
तथा 
अवधध 

लाग्ने 
दस्तुर 

तथा 
शुल्क 

शािा जिम्मेवार 

कमवचारी  
गुनासो सुन्ने 

अधधकारी  
कैफफय
त 

३.२ 
कृषि ईजञ्िननयरीङ्ग तथा 
पोरट हाभेरट सम्िजन्ध 

  सोही हदन 
ननिःशु
ल्क 

कृषि 

ईजञ्िननयरी
ङ्ग तथा 

पोरट हाभेरट 
शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(प्रषिगध तथा 
समन्िय) 

  

३.३ 
कृषि उत्पादन सामाग्री 
व्यिस्थापन सेिा सम्िजन्ध 

  सोही हदन 
ननिःशु
ल्क 

कृषि उत्पादन 
सामाग्री 

व्यिस्थापन 
शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(प्रषिगध तथा 
समन्िय) 

  

३.४ िाली संरक्षर् सेिा सम्िजन्ध   सोही हदन 
ननिःशु
ल्क 

िाली संरक्षर् 
शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(प्रषिगध तथा 
समन्िय)   

३.५ िाली षिकास सेिा सम्िजन्ध   सोही हदन 
ननिःशु
ल्क 

िाली षिकास 
शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(कृषि 

उत्पादकत्ि)   

३.६ 
व्यिसानयक कीट षिकास सेिा 
सम्िजन्ध 

  सोही हदन 
ननिःशु
ल्क 

व्यिसानयक 

कीट षिकास 
शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(कृषि 

उत्पादकत्ि) 
  

३.७ 
माटो व्यिस्थापन सेिा 
सम्िजन्ध 

  सोही हदन 
ननिःशु
ल्क 

माटो 
व्यिस्थापन 

शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(कृषि 

उत्पादकत्ि) 
  

३.८ ििार षिकास सेिा सम्िजन्ध   सोही हदन 
ननिःशु
ल्क 

ििार षिकास, 

आगथणक 
षिश्लेिर् 
तथा 

तथ्याङ्क 
शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(कृषि 

उत्पादकत्ि) 

  

३.९ 
कृषि षिभाग मातहत 
आयोिनाहरुको िानकारी   सोही हदन 

ननिःशु
ल्क 

केजन्िय 

आयोिना 
व्यिस्थापन 

ईकाई 

सम्िजन्ध
त 

अगधकृत 

उ.म.नन(केजन्िय 

आयोिना 
व्यिस्थापन ईकाई) 

  

४ अन्य सेवाहरु             
  

७.५ 
िाली षिमा सम्िजन्ध 
िानकारी 

  सोही हदन 
ननिःशु
ल्क 

कृषि उत्पादन 
सामाग्री 

व्यिस्थापन 
शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(प्रषिगध तथा 
समन्िय) 

  

८.५ 
प्राङ्गारीक कृषि सम्िजन्ध 
िानकारी   सोही हदन 

ननिःशु
ल्क 

िागिानी 
षिकास शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(कृषि 

उत्पादकत्ि) 

  



क्र.सं
. 

प्रदान गररने सेवा तथा 
सुववधाहरुको वववरण 

पेश गनुवपने 

आवयक 
कागिात 
तथा 

प्रमाणपरहरु 

सेवा प्राप्त 

गनव लाग्ने 
समय 
तथा 
अवधध 

लाग्ने 
दस्तुर 

तथा 
शुल्क 

शािा जिम्मेवार 

कमवचारी  
गुनासो सुन्ने 

अधधकारी  
कैफफय
त 

९.५ कृषि सम्िजन्ध तथ्याङ्क 

कृषि 

षिभागको 
ननधाणरीत 
फमेट 

दरखास्त 

हदएको ३ 
हदन िा 
तोककएको 
समय 
भभत्र 

ननिःशु
ल्क 

ििार षिकास, 

आगथणक 
षिश्लेिर् 
तथा 

तथ्याङ्क 
शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(कृषि 

उत्पादकत्ि) 

  

 

 

७. ननणवय गने प्रफक्रया र अधधकारी 
यस षिभागिाट ननर्णय गदाण “सरकारी ननर्णय प्रकक्रया सरलीकरर् ननदेभशका, २०६५” लाई पररपालन गने 
गररएको छ।अगधकार प्रत्यायोिन भएका षिियहरुमा शाखा प्रमुखहरुिाट तत्काल ननर्णय हुने व्यिस्था 
भमलाईएको छ भने षिभागगय प्रमुखिाट हुनु पने ननर्णयहरुको हकमा हट्पर्ी प्रकृया अिलम्िन गररने छ । 
यसका अलािा षिभागको आन्तररक कायणहरु सम्पादनका लागी माभसक िैठकहरुमा समेत ननर्णय गने 
व्यिस्था भमलाईएको छ भने कनतपय षिियिस्तुलाई नछटो छररतो रुपमा सम्पादन गनुणपने अिस्थामा 
सेिाग्राहीको ननिेदनमा नै तोकआदेश गरी ननर्णय प्रकृयालाई ितु तथा कायाणन्ियनलाई छररतो िनाउने 
व्यिस्था भमलाईएको छ । 

 

८. ननणवय उपर उिुरी सुन्ने अधधकारी  
प्रचभलत कानुन िमोजिम तोककएको षिियमा सोही िमोजिम नै हुने छ भने अन्यको हकमा यस षिभागिाट 
गररएका ननर्णय उपर उिुरी गनुण परेमा ननर्णय गने अगधकारी भन्दा एक शे्रर्ी माथीका अगधकारी समक्ष 
उिुरी गनुण पने छ । यसरी सेिाग्राहीले प्रत्यक्ष रुपमा ननिेदन माफण त िा कायाणलयमा व्यिस्था गररएको उिुरी 
पेहटकामा आफ्नो गुनासो िा उिुरी हदन सतने छन ् । प्रा्त उिुरीहरुलाई ननयभमत रुपमा संकलन तथा 
षिश्लेिर् गरी व्यिस्थापन गनण गुनासो सुन्ने अगधकारीको व्यिस्था गररएको छ । 
 

९. सम्पादन गरेको कामको वववरण 

कृवि ववभाग 

• उखु  कृिकहरुलाई  अनुदान  हदने  सम्िन्धी  कायणषिगध  २०७५ (दोश्रो  ससोधन २०७६ समेत) को अगध
नमा  रही  उखु कृिकहरुलाई अनुदान षितरर् गने कायणक्रम सञ्चालनका लागी ८ िटा कोि तथा लेखा 
ननयन्त्रकको कायाणलयमा रु ९२ करोड ४ लाख रकम ननकासा गररएको 

• राजरिय उखुिाली अनुसन्धान कायणक्रमको सहकायणमा अगधकृतस्तर प्राषिगधक तालीम सञ्चालन गररएको 
• सुन्तलािात फलफूलमा देखखएका समस्याहरु तथा समाधान सम्िन्धमा षिज्ञहरु समेतको उपजस्थनतमा राजरि

यस्तरको  अन्तरकक्रया कायणक्रम  स्याङ्गिा जिल्लामा सञ्चालन गररएको 
• प्रदेशस्तरमा सञ्चालनका लागी हस्तानतरर् गररएको प्राङ्गारीक कृषि कायणक्रमको अभभमुखखकरर् कर्ाणली 

प्रदेशमा सञ्चालन गररएको 



• VGSSM guideline तयारीको लागी काभे्र जिल्लामा अन्तरकक्रया कायणक्रम सञ्चालन  र कषपलिस्तु 
जिल्लामा माटोको उिणरा शतती नतसा तयारी कायण िारी 

• व्यिसानयक च्याउ खेनत पुस्तक प्रकाशन गररएको 
• हाल समस्याको रुपमा रहेको अमेरीकन फौिी कीराको व्यिस्थापन सम्िजन्ध िानकारीमूलक leaflet 

प्रकाशन गररएको  
 

कृवि पुवावधार ववकास तथा कृवि याजन्रकरण प्रवर्दवधन कायवक्रम 

• सािणिनीक खररद सम्िजन्ध ताभलम सम्पन्न भएको । 

• ताकेश्िर नगरपाभलकामा कृषि उपि ििारस्थल ननमाणर्का लागग डडिाइन इजरटमेटका लागग परामशणदाता 
छनौटको अजन्तम चरर् रहेको । 

• आठ स्थाननय तहहरुमा साझदेारीमा कृषि पूिाणधार षिकास कायणक्रमको लागग यस केन्िमा षिननयोजित 
ििेट रु. ५ करोड ९० लाख सशतण षिषिय अनुदान स्िरुप हस्तान्तरर् गररएको । 

• डडप टयुििेल िडानको लागी माग तथा सम्भाव्यताको पहहचान गने काम, डडिाईन इजरटमेट तयारी, दररेट 
संकलन र सभमनत गठन गने कायण गररएको । 

• स्यालो टयूििेल िडानका लागग प्रा्त ननिेदनहरु मूल्याङ्गकन भई छनौट र िडानका लागग सम्झौता 
कायण गररएको ।  

राजटिय आलु तरकारी तथा मसलाबाली ववकास कायवक्रम 

• प्राङ्गाररक खेती प्रषिधी सम्िजन्ध सहायकस्तर, अगधकृतस्तर TOT ताभलम संचालन (५४ िना) 

• प्रङ्गाररक ननरीक्षक ताभलम (2१ िना)  

• 4 लाख 58  हिार 213  िेनाण तथा 173.881 केिी मूल तथा उन्नत िीउ बितरर्िाट  िीउ 
उत्पादन तथा तरकारीको ब्यिसानयकरर्मा टेिा पुगेको 

• २८०० ग्राम भसिणना िातको गोलभेडाको िीउ उत्पादन 

• तन्तु प्रिननिाट अलैंचीको िेनाण उत्पादन शुरु भएको  

बाली ववकास तथा कृवि िैववक ववववधता संरक्षण केन्ि 

• दानाको आयात प्रनतस्थापनका लागग मकै उत्पादन प्रिद्णधन कायणक्रम अन्तगणतका कायणक्रममा सूगचकृत 
हुन कृिक/कृिक समुह/सहकारी/ननजि उद्यभम/ फमण/कम्पनन/उपभोतता सभमनतहरुलाई सुगचकृतका लागी 
सुचना प्रकाशन गररएको।  

• िुजम्ल माभसण धान सम्िन्धी भभडडयो डकुमेन्िी तयारी भैरहेको। 

• Yield Forecast and estimation का लागग Crop Modeling तथा  Statistical Analysis िारे 
अगधकृतस्तर ताभलम  षिश्ि खाद्य कायणक्रम (WFP) सुँगको सहकायणमा  भमनत २०७६ कानतणक २० देखख 



२२ सम्म नगरकोटमा सम्पन्न गररयो । कायणक्रममा ७ िटै प्रदेश र संनघय ननकायहरुिाट गरी िम्मा 
२४ िनाको सहभागगता रहेको गथयो । 

• FAO को प्राषिगधक सहयोगमा Strengthening agro-ecosystems resilience for climate change 
adaptation to improve food and nutrition security  कायणक्रमको दाङ्ग तथा मसु्ताङ्ग जिल्लामा 
स्थलगत अनुगमन तथा ताभलम सञ्चालन गररएको ।  

• षिभभन्न फामणहरु माफण त खाद्यान्न िालीको िीउ उत्पादन कायण सञ्चालन गररएको  

राजटिय फलफूल ववकास केन्ि 

• ननिी तथा सािणिननक क्षेत्रमा फलफूल खेती षिस्तार कायणक्रमको लागग  प्रकाशन गररएको सुचना 
अनुसार ३४ िटा आिेदन ( कागती १६, स्याउ९, आुँप ७ र सुन्तला२ ) संकलन भएको । 

• 145574 संख्यामा फलफुल षिरुिा उत्पादन तथा १२२२२ फलफुल षिरुिा षिकक्र षितरर्, 12370 

संख्यामा आलङ्काररक बिरुिा उत्पादन तथा बिक्री, 100000 संख्यामा फलफूल रुटस्टक उत्पादन , 605 
के.िी तरकारी िीउ उत्पादन, १५९४२ तरकारी िेनाण िीकक्र षितरर्।  

व्यवसायीक फकट ववकास केन्ि 

• रेशम कोया उत्पादन २ मे.ट., रेशम षिि उत्पादन २५० ितस, रेशम षिि कोया उत्पादन ४५० 
के.िी.,  

• ककम्ि ुक्षेत्र षिस्तार कायणका लागी सूचना प्रकाशनको कायण गरी अनुगमन भईरहेको।  

• प्राषिधीक स्तर च्याउ खेती ताभलम, मौरीपालन षिियक कृिक ताभलम तथा रेशमखेती षिियक ३५ हदने 
ताभलम सम्पन्न  

केजन्िय कृवि प्रयोगशाला 

• प्रयोगशाला सुदृहढकरर्को लागग १ िटा Conductivity Meter, Vortex Shaker, Refrigerator 
लगाएतका उपकरर्  खररद गरर पररक्षर् षिगध लाई थप परररकृत गरीएको  

• प्रयोगशला स्टान्डराईिेिन प्रयोिनाथण माटोको नमुना बिरलेशर्  –22 िटा  

• मलखादको गुर्स्तर षिरलेशर्  –6 िटा  

• घुजम्त प्रयोगशाला माफण त माटो पररक्षर् भशषिर संचालन – 2 पटक  

• षिभभन्न प्रयोगशालािाट सङ्कलन गररएको बिउको नमुनाको क्रसचके  संख्या – 100 िटा  

• षिउ षिश्लेिर् सम्िजन्ध पुनताणिकक ताभलम  1 िटाुँ  

• िैषिक षििाहद (Trichoderma र BCA षििेश) उत्पादन र प्रयोग सम्िजन्ध ताभलम 1 पटक  



• देशका षिभभन्न स्थानमा रहेका षििाहद अिशेि ितु षिश्लेिर् ईकाईहरुमा कानतणक महहना सम्म तरकारी 
तथा फलफुलका षिभभन्न 27651 िटा नमुना पररक्षर् गरर सरोकारिाला ननकायलाई ननतिा प्रदान 
(यस आगथणक ििणमा भएका िम्मा पररक्षर् मदये 27623 िटा Green, १२ िटा पहेलो र 16 िटा 
रातो समुहमा भएको ) 

रानीिमरा कूलरीया लसिँचाइ आयोिना 

• 130 हेतटर क्षेत्रमा गहुुँको उन्नत प्रषिगधमा आधारीत खेती भईरहेको, २४० हेतटरमा गहुुँको मुल र 
प्रमार्ीत िीउ र १० हेतटरमा प्रिनन ्िीउ गरी २५० हेकंटरमा िीििदृ्धी कायण भईरहेको 

• ४७ हे क्षेत्रफलमा तरकारी खेती षिस्तार, ४० हे क्षेत्रमा आलु खेती षिस्तार, ५.५ हे क्षेत्रफलमा तरकारी 
िीििदृ्धी भईरहेको 

• गरीि, मुतत कमैया र भसमान्तकृत कृिकका लागी आयआिणनमा आधारीत सहयोग कायणक्रम अन्तरगत 
१६ िना संग सम्झौता भई कायण भईरहेको।  

१०. सूचना अधधकारी र प्रमुिको नाम र पद 

कृवि ववभाग तथा मातहतका ननकायहरुको सचूना अधधकारीहरुको वववरण 

क्र .सं.  कायावलयको नाम सचूना 
अधधकारीको 
नाम 

पद मोबाइल न.ं ईमेल ठेगाना 

१ कृषि षिभाग डा .
 रामकृरर्

शे्ररठ 

िरररठ कृषि 
प्रसार 
अगधकृत 

९८५१२१२५५० rksathi05@gmail.com 

२ कृषि पुिाणधार षिकास 
तथा कृषि याजन्त्रकरर् 
प्रिद्णधन 
केन्ि,   हररहरभिन  

िासुदेि शमाण िरररठ कृषि 
अथण षिज्ञ 

९८५११८१०९७ basudevsp@gmail.com 

२ .१  कृषि यान्त्रीकरर् 
प्रिद्णधन केन्ि, 

नतटाझीि 

महेन्ि 
सुनरैत यादि 

िरररठ कृषि 
ईजन्िननयर 

9854024411 
msunrait@gmail.com 

३  राजरिय आल ुतरकारी 
तथा मसलािाली 
षिकास केन्ि, 

खुमलटार 

भरत िहादरु 
आचायण 

िरररठ 
िागिानी 
षिकास 
अगधकृत 

९८४५११०२८४ bharatbdr20@gmail.com 

३ .१  तरकारी िाली षिकास डोलराि िागिानी ९८४७०९२८३७ drkripa123@gmail.com 



केन्ि, खुमलटार पाण्डे षिकास 
अगधकृत 

३ .२  तरकारी िीउ उत्पादन 
केन्ि, रुकुम 

हरर प्रसाद 
पाण्डे 

िागिानी 
षिकास 
अगधकृत 

९८४७३००८५७ pandeyhari715@gmail.com 

३ .३  अलैगच षिकास केन्ि, 

कफतकल 

लक्ष्मी प्रसाद 
शमाण 

िागिानी 
षिकास 
अगधकृत 

९८५२६८०५६१  

३ .४  आलुिाली षिकास 
केन्ि, ननगाले 

हररन्ि प्रसाद 
भगत 

प्रा .स.  ९८४१४७४२५५  

४ िाली षिकास तथा 
कृषि िैषिक षिषिधता 
संरक्षर् केन्ि, श्रीमहल 

प्रकाश 
आचायण 

 

िरररठ 
िाली 
षिकास 
अगधकृत 

 

९८५६०३०२६५ acharyaprakash2007@gmail.com 

५ राजरिय  फलफुल 
षिकास केन्ि, ककतीपुर 

याम कुमारी 
शे्ररठ 

िरररठ 
िागिानी 
षिकास 
अगधकृत 

९८५१०९२४५२ yambhos@yahoo.com 
 

६  व्यिसानयक  ककट 
षिकास 
केन्ि,  हररहरभिन 

िगन्नाथ 
शमाण 

िाली 
संरक्षर् 
अगधकृत 

९८६००५९३९१ 

 

sharma.doied@gmail.com 

७  केजन्िय कृषि 
प्रयोगशाला, 
हररहरभिन 

राजििदाश 
रािभण्डारी 

िरररठ 
िाली 
संरक्षर् 
अगधकृत 

 

९८४१२४३५६८ rojit99@gmail.com 

८ राननिमरा कुलरीया 
भसचंाई आयोिना

 प्रर्ाली
 कृषि आधुननकककरर्

कायणक्रम , कैलाली 

हदभलप िंग 
राना 

योिना 
अगधकृत 

9858027867 
rana.dilipjung@gmail.com 

९ साना तथा मझौला पुरप राि कृषि प्रसार ९८५२०३४६७१ ppushpa57@yahoo.com 

mailto:acharyaprakash2007@gmail.com


कृिक आयस्तर िदृ्गध 
आयोिना, नेपालगञ्ि 

पौडले अगधकृत 

 

११. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेलशकाको सूची 
(१) ऐनहरू 

(१) खाद्य ऐन, २०२३  

(२) दाना पदाथण ऐन, २०३३ 

(३) िीउ षििन ऐन, २०४५ 

(४) िीिनाशक षििाहद ऐन, २०४८ 

(५) राजरिय गचया तथा कफी षिकास िोडण ऐन, २०४९ 

(६) बिरूिा संरक्षर् ऐन, २०६४ 

(७) कृषि तथा पशुधन िीमा लेख, २०६९ 

(२) ननयमािलीहरू 

(१) खाद्य ननयमािली, २०५७ 

(२) िीउ षििन ननयमािली, २०६९ 

(३) आदेशहरू 

(१) कपास षिकास सभमनत (गठन) आदेश, २०३७ 

(२) चन्िडाुँगी िीउ षििन तथा दगु्ध षिकास सभमनत (गठन) आदेश, २०५२ 

(३) रासायननक मल (ननयन्त्रर्), आदेश, २०५५ 

(४) काभलमाटी फलफूल तथा तरकारी ििार षिकास सभमनत (गठन) (तेश्रो संशोधन) आदेश, २०६३ 

(४) नीनतहरू 

(१) दीघणकालीन कृषि योिना प्रभािकारी रूपमा कायाणन्ियन गने सम्िन्धी नीनतगत तथा संस्थागत 
व्यिस्था, २०५० 

(२) राजरिय िीउ षििन नीनत, २०५६ 

(३) राजरिय गचया नीनत, २०५७ 

(४) राजरिय मल नीनत, २०५८ 

(५) राजरिय कफी नीनत, २०६० 

(६) भसचंाई नीनत, २०६० 

(७) राजरिय कृषि नीनत, २०६१ 

(८) कृषि व्यिसाय प्रिद्र्धन नीनत, २०६३ 

(९) कृषि िैषिक षिषिधता नीनत, २०६३ 

(१०) पुरप प्रिधणन नीनत, २०६९ 

(११) कृषि याजन्त्रकरर् नीनत, २०७० 

(१२) िाखर्ज्य नीनत, २०६५ 



(१३) िलिायु पररितणन नीनत, २०६७ 

(१४) औद्योगगक नीनत, २०६७ 

(१५) आपूनतण नीनत, २०६९ 

(१६) षिज्ञान तथा प्रषिगध नीनत, २०६१ 

(१७) िैषिक प्रषिगध नीनत, २०६३ 

(१८) कृषि याजन्त्रकरर् प्रिद्र्धन नीनत, २०७१ 

(१९) कृषि िैषिक षिषिधता नीनत, २०६३ 

(२०) िन नीनत, २०७१ 

(५) ननदेभशकाहरू 

(१) साना भसचंाई षिशेि कायणक्रम 

(२) सहकारी खेतीमा आधाररत साना भसचंाई स्कीम कायणक्रम 

(३) कृषि उपि ििार स्थलको व्यिस्था तथा सञ्चालन सम्िन्धी ननदेभशका, २०५३ (संशोधन सहहत) 

(४) खाद्य पोिर् सुरक्षा अभभयान कायणक्रम अन्तगणत रासायननक मल तथा िीउ षििनमा ढुिानी 
अनुदान सहुभलयत उपलब्ध गराउने कायणको ननदेभशका, २०५९ 

(५) प्रयोगशालाहरूको सिःशुल्क सेिा सम्िन्धी कायाणन्ियन ननदेभशका, २०५९/६० 

(६) कृषि क्षेत्रको लागग िातािरर्ीय प्रभाि मूल्याङ्कन ननदेभशका, २०६० 

(७) कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तगणत करार तथा साझदेारी कायणक्रम–सञ्चालन ननदेभशका, २०६१ 

(८) कृषि बिकास योिना, िनकपुरको साना भसचंाई (स्यालो ट्यूििेल) कायणक्रम कायाणन्ियन 
ननदेभशका, २०६४  

(९) हहउुँ दे हाइब्रीड मकै क्षनत राहत ननदेभशका, २०६७ 

(१०) हहउुँ दे हाइब्रीड मकै क्षनत प्रभाषित क्षेत्रमा Shallow tubewell कायाणन्ियन ननदेभशका, २०६७ 

(११) प्राङ्गाररक मल अनुदान ननदेभशका, २०६८ 

(१२) प्राङ्गाररक कृषि उत्पादनको सामूहहक प्रमार्ीकरर्का लागग आन्तररक ननयन्त्रर् प्रर्ाली 
ननदेभशका, २०६९ 

(१३) प्राङ्गाररक कृषि उत्पादनको सहभागीतामूलक गुर्स्तर ननधाणरर् प्रर्ाली सञ्चालन सम्िन्धी 
मागणदशणन, २०६९ 

(१४) िीउ षििनको दीघणकाभलन राजरिय सोच, २०७० 

(६) कायणषिगधहरू, मागणदशणन, मापदण्ड िीमा आहद 

(१) कृषि क्षेत्रको ननक्षेपर् सम्िन्धी कायण सञ्चालन कायणषिगध, २०५९ 

(२) कृषि फामण/केन्िहरूको दोहोरो मागण व्यिस्थापन प्रर्ाली तथा अनतररतत कायणक्रम सञ्चालन कोि 
सम्िन्धी कायणषिगध, २०६० 

(३) कर्ाणली अञ्चलका ५ िटै जिल्लाहरू तथा मुस्ताङ्ग जिल्लािाट उत्पाहदत स्याउको लागग काटुणन 
तथा ढुिानी अनुदान नम्सण एिम ्कायणषिगध, २०६६ (संशोधन सहहत) 



(४) कर्ाणली अञ्चलका प्रत्येक जिल्ला तथा सोलुखुम्िुिाट भसमी ढुिानी अनुदान नमसण तथा 
कायणषिगध, २०६६ 

(५) सामुदानयक िीउ िैंक स्थापना सम्िन्धी कायणषिगध, २०६६ 

(६) मौरी गोला उपहार कायणक्रमको कायणषिगध, २०६६ 

(७) िुटिल कृषि उपि थोक ििार सञ्चालन कायणषिगध, २०६७ 

(८) अभभयानमुखी सनु्तलािात िगैचा प्रिद्र्धन कायणक्रम कायणषिगध 

(९) अभभयानमुखी ्याि कायणक्रम सञ्चालन कायणषिगध, २०६८ 

(१०) अभभयानमुखी मकै तथा भटमास कायणक्रम कायणषिगध 

(११) अभभयानमुखी मत्स्य कायणक्रम कायणषिगध 

(१२) श्रोत संरक्षर् प्रषिगध प्रदशणनी कायणक्रम कायणषिगध 

(१३) सहकारी संघ/संस्थालाई उपलब्ध गराउने अनुदान एिम ् भन्सार महसुलमा छुट सुषिधा 
भसफाररस सम्िन्धी कायणषिगध, २०६८ 

(१४) प्राङ्गाररक तथा िैषिक मल ननयमन कायणषिगध, २०६८ 

(१५) कृिकहरूलाई उन्नत िीउ षििन खरीद मूल्यमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्िन्धी 
कायणषिगध, २०६८ 

(१६) िीउ आलु आत्मननभणर कायणक्रम संचालन कायणषिगध, २०६८ तथा रजरटक स्टोर ननमाणर्मा 
अनुदान सम्िन्धी नमणस ्

(१७) कृषि याजन्त्रकरर् तथा पशुधन उद्योग स्थापनामा पूुँिीगत अनुदान तथा भन्सार भमनाहा 
र मूल्य अभभिदृ्गध कर छुट सुषिधा भसफाररस सम्िन्धी कायणषिगध, २०६९ 

(१८) राजरिय प्राङ्गाररक कृषि सम्िन्धी प्रदायक ननकायको सम्िन्धन प्रदान गने सम्िन्धमा 
व्यिस्था गनण िनेको कायणषिगध, २०६९  

(१९) प्राङ्गाररक कृषि उत्पादन ननयाणतका लागग प्रमार्ीकरर् शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउने 
व्यिस्था सम्िन्धी कायणषिगध, २०६९ 

(२०) प्राङ्गाररक कृषि उत्पादनको सहभागगतामूलक गुर्स्तर ननधाणरर् प्रर्ाली सञ्चालन सम्िन्धी 
मागणदशणन, २०६९ 

(२१) िाली तथा पशुपंक्षी िीमा ननदेशन, २०६९ 

(२२) सुन्तलािात फलफूल िगैंचा दताण कायणषिगध 

(२३) अदिुा िेसार प्रदशणन कायणक्रम सम्िन्धी कायणषिगध तथा नमणस ्

(२४) उच्च मूल्य कृषि िस्तु षिकास आयोिना, आयोिना व्यिस्थापन कायाणलय नमणस ्

(२५) लेख रचनाको पाररश्रभमक पररमािणन सम्िन्धी नमणस ्

(२६) ्लाजरटक पोखरी ननमाणर् कायणषिगध, २०७० 

(२७) सभे सभभलेन्स कायणक्रम संचालन कायणषिगध, २०७० 

(२८) भशत भण्डार ननमाणर्का लागग अनुदान उपलव्ध गराउने सम्िन्धी कायणषिगध, २०७० 



(२९) कृषि याजन्त्रकरर् अनुदान पररचालन कायणषिगध, २०७० 

(३०) कृषि सहकारी संस्थालाई कृषि उपि खररद बिक्रीका लागग अनुदान षितरर् कायणषिगध, 

२०७० 

(३१) अभभयानमूलक समस्या ननदान कायणक्रम संचालन कायणषिगध, २०७० 

(३२) नमूना आई. षप. एम. गाउुँ स्थापना तथा संचालन कायणषिगध, २०७० 

(३३) अभभयानमुखी तलेहन िाली उत्पादन आयोिनाको कायणक्रम संचालन कायणषिगध, २०७० 

(३४) कायणक्रम कायाणन्ियन कायणषिगध स्िीकृती, २०७० 

(क) मदय पहाडी िहृिर मकै उत्पादन कायणक्रम कायाणन्ियन कायणषिगध, २०७०  

(ख) सहायक िाली प्रिद्र्धन कायणक्रम, कायाणन्ियन कायणषिगध, २०७० 

(ग) िुट खेती षिस्तार तथा प्रिद्र्धन कायणक्रम कायाणन्ियन कायणषिगध, २०७० 

(घ) उखु खेती षिस्तार तथा प्रिद्र्धन कायणक्रम कायाणन्ियन कायणषिगध, २०७० 

(ङ) रिर खेती षिस्तार तथा प्रिद्र्धन कायणक्रम कायाणन्ियन कायणषिगध, २०७० 

(च) मुसुरो उत्पादन प्रिद्र्धन कायणक्रम कायाणन्ियन कायणषिगध, २०६८ (पहहलो संशोधन, २०७०)  

(३५) िीउ आलु आत्मननभणर कायणक्रम कायणषिगध, २०६८ (प्रथम संशोधन, २०७०)  

(३६) युिा रोिगार प्रिद्र्धन कायणक्रम संचालन कायणषिगध, २०७० 

(३७) व्यािसानयक िेमौसमी तरकारी उत्पादन पकेट कायणक्रम कायाणन्ियन ननदेभशका, २०७० 

(३८) अदिुा प्रिद्र्धन कायणक्रम कायाणन्ियन कायणषिगध, २०७० 

(३९) अलैंचीको रोग व्यिस्थापन तथा नसणरी स्थापना कायणक्रम संचालन ननदेभशका, २०७० 

(४०) ् यािको भशत भण्डार ननमाणर् कायणक्रम संचालन कायणषिगध, २०७० 

(४१) स्याउ आत्मननभणर कायणक्रम संचालन ननदेभशका, २०६८ (पहहलो संशोधन, २०७०)  

(४२) सुन्तला िगैंचा सुदृहढकरर् अभभयान कायणक्रम संचालन कायणषिगध, २०७० 

(४३) गुर्स्तररय िीउ उत्पादन कृिक पाठशाला संचालन नमणस ्एिं कायणषिगध (प्राषिगधक पक्ष) 

(४४) सुन्तलािात फलफूल सम्िन्धी नमणस,् २०७० 

(४५) साना भसचंाई षिशेि कायणक्रम कायाणन्ियन ननदेभशका (पहहलो संशोधन, २०७०)  

(४६) ताभलम/गोजरठ संचालन तथा िनरल प्रकाशन सम्िन्धी आगथणक नमणस ्पररमािणन  

(४७) आयोिनाका कृयाकलाप कायाणन्ियन नमणस ्(उच्च मूल्य कृषि िस्तु षिकास आयोिना) 

(४८) षिभभन्न प्रनतयोगगताको नमणस ्संशोधन सम्िन्धमा 
(४९) कृषि षिकास योिना िनकपुरिाट संचाभलत कायणक्रमहरूको कायण संचालन ननदेभशका, २०६८ 

(पहहलो संशोधन, २०७०) 

(५०) ग्राभमर् युिा स्िरोिगार प्रिद्र्धन पशु षिकास कायणक्रम कायणषिगध, २०६४ (पहहलो संशोधन, 

२०७०) 

(५१) मौरी, च्याउ, रेशम कायणक्रम कायाणन्ियन कायणषिगध, २०७०  

(५२) मत्स्य षिकास कायणक्रम कायाणन्ियन कायणषिगध, २०७० 



(५३) िाली उत्पादनोपरान्त क्षनत न्यूनीकरर् तथा गुर्स्तरीय कृषि िस्तु उत्पादनको लागग कृिक, 

कृिक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूलाई अनुदान उपलव्ध गराउने सम्िन्धी 
कायणषिगध, २०७० 

(५४) यूिा लक्षक्षत कायणक्रम कायाणन्ियन कायणषिगध, २०७० 

(५५) सामुदानयक पोरट हाभेरट सेिा केन्ि स्थापना सम्िन्धी षिषिय संस्थाको साझदेारीमा ब्याि 
अनुदान पररचालन कायणषिगध, २०७० 

(५६) लघुषिि/सहकारी संस्थासुँगको साझदेारीमा कृषि औिार, उपकरर् खररद तथा संचालन गनण ब्याि 
अनुदान पररचालन कायणषिगध, २०७० 

(५७) सामुदानयक कृषि याजन्त्रकरर् सेिा केन्ि सम्िन्धी कायणषिगध, २०७० 

(५८) रारिपनत उत्कृरट कृिक कायणक्रम कायाणनियन कायणषिगध, २०७१ 

(५९) िाली तथा पशुधन िीमाको षप्रभमयम अनुदान उपलब्ध गराउने ननदेभशका, २०७० आम्दानी, खचण 
तथा आगथणक कारोिार सम्िन्धी अद्यािगधक षििरर् 

(६०) िैषिक तथा िानस्पनतक षििादी उत्पादन, प्रयोग तथा अनुदान ननदेभशका २०७४ 

(६१) षप्रभसिन तथा प्रोटेतटेड हहटणकल्चर प्रषिगध षिस्तार कायणक्रम कायाणन्ियन कायणषिगध, २०७४ 

(६२) फलफूल प्रोसेभसङ्ग ्लान्ट स्थापना कायणक्रम संचालन कायणषिगध (प्रथम संशोधन,२०७४) २०७४ 

(६३) िाढी-पहहरो प्रभाषित जिल्लाहरुमा राहत कायणक्रम संचालन ननदेभशका २०७४ (पहहलो संशोधन) 

(६४) िीउआल ुआत्मननभणर कायणक्रम संचालन कायणषिगध २०६८, दोश्रो संशोधन २०७२ 

(६५) षिदेशमा कृषि सम्िजन्ध ताभलम तथा उच्च भशक्षा हाुँभसल गरर स्िदेशमा व्यिसाय संचालन गने 
युिाहरुलाई प्रोत्साहन तथा अनुदान कायणक्रम कायाणन्ियन कायणषिगध, २०७१ 

(६६) व्यिसानयक कृषि तथा पशुपन्छी किाणमा प्रदान गररन ेव्याि अनुदान सम्िजन्ध कायणषिगध, २०७३ 

(६७) शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारर् घर स्थापना कायणक्रमका लागग व्याि अनुदान मापदण्ड, २०७३ 

(६८) सामुदानयक आई.पी.एम. श्रोतकेन्ि संचालन कायणषिगध, २०७४ 

 
  



१२. आम्दानी, िचव तथा आधथवक कारोबार सम्बन्धी अर्दयावधधक वववरण 

बेरुिू फर्छवयौट प्रगनत वववरण

  

 
 

प्रगती कम हुनुका कारणहरु 

 कृषि षिभाग र तत ्मातहतका ननकायहरुमा २६ प्रनतशत दरिन्दी ररतत हुुँदा तलिमा बिननयोजित ििेट 
समेत खचण हुन नसकेको।  



 मूल कायणषिगध अनुसार मूल्याङ्कन सभमनतमा रहने िाखर्ज्य िैङ्कको प्रनतननगधको षिियमा अन्यौलता 
रहेको। 

 कृषि षिभाग माफण त सञ्चालन हुने उखु कृिकहरुलाई अनुदान षितरर् (कूल ििेटको ६२ प्रनतशत) 

कायणक्रम कायणषिगध अनुसार को.ले.नन.का. माफण त षितरर् हुनुपनेमा को.ले.नन.का. मा रकम 
ननकासामा प्रकृयागत हढलाई भएको 

 कृषि तथा पशुपन्छी षिकास मन्त्रालय माफण त तयार गररएको कृषि व्यिसाय प्रिद्णधन अनुदान षितरर् 
कायणषिगधको अगधनमा रहह षिभभन्न कायणक्रम सञ्चालन प्रकृयाहरु तयार गररएकोमा  हालसम्म पनन मूल 
कायणषिगध जस्िकृत नहुुँदा कायणक्रम सञ्चालनमा समस्या। 

 षिभभन्न ननकायहरु माफण त गनुणपने ननमाणर्को कायणहरुमा ईजञ्िननयररङ्ग सेिाका कमणचारीको दरिन्दी 
न्यून हुुँदा ननमाणर् कायण सञ्चालनमा समस्या तथा हढलाई भएको।  

 

१३. तोफकए बमोजिमका अन्य वववरण 

 

 
 

  



बाली बीमा प्रथम रमैालसक वववरणः आ.व.२०७६।७७ 

 
वविादद अवशेि ितु वववलेिण इकाईहरु बाट प्राप्त ननतिा  

 
 
 

  



१४. अनिल्लो आधथवक विवमा सावविननक ननकायले कुनै कायवक्रम वा आयोिना सञ्चालन गरेको भए सोको 
वववरण 

 

 

क्र.स.ं आयोिनाको नाम 
बाविवक प्रगनत  

प्रनतशत 

भाररत ववविय 
१  साना तथा मझौला कृिक आयस्तर िदृ्गध आयोिना  89.86 70.48 

२  िागिानी षिकास कायणक्रम  82.98 69.16 

३  आलु, तरकारी तथा मसला िाली षिकास कायणक्रम  92.29 85.49 

४  मत्स्य षिकास कायणक्रम  99.57 89.79 

५  िाली संरक्षर् कायणक्रम  70.05 72.56 

६  नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापर तथा पारिहन आयोिना  67.90 16.43 

७  िाली षिकास कायणक्रम  96.91 93.29 

८  बिशेि कृषि उत्पादन कायणक्रम  80.91 75.81 

९  कृषि प्रसार तथा तालीम कायणक्रम  89.32 83.31 

१०  समूदाय व्यिजस्थत भसगंचत कृषि क्षेत्र आयोिना  91.85 75.18 

११  कृषि व्यिसाय प्रिरणधन तथा ििार षिकास कायणक्रम  90.81 64.60 

१२  
सहकारी खेती, साना भसचंाई तथा मल िीउ ढुिानी कायणक्रम कृषि इजन्िननयररङ्ग 
समेत)  

96.36 69.76 

१३  प्रधानमन्त्री कृषि आधुननकककरर् पररयोिना  71.04 71.81 

१४ भसचंाई तथा िलश्रोत ब्यिस्थापन आयोिना, िाली तथा िल ब्यिस्थापन कायणक्रम  96.84 82.82 

१५ रानीिमरा कुलररया भसचंाई आयोिना 88.42 82.92 

१६ नेपाल व्यापार एकककृत रर्नननत  98.93 93.13 

१७ रारिपनत चुरे तराणई मधेस संरक्षर् षिकास सभमती  88.10 82.43 

१८ घर िंगैचा कायणक्रम 95.50 93.67 

१९ कृषि बिकास रर्नीनत अनुगमन तथा समन्िय कायणक्रम 79.00 90.35 

२० साधारर् खचण तफण को 89.64 69.63 

२१ रारिीय पुनननमाणर् कोि भुकम्प प्रिाभभत जिल्लाको लागग राहत कायणक्रम 91.06 ८५.४९  

२२ कृषि षिकास आयोिना  91.25 82.01 

२३ रेशम खेती षिकास कायणक्रम 97.17 86.19 

२४ व्यिसानयक कीट षिकास कायणक्रम 86.63 90.74 

२५ माटो पररक्षर् तथा सेिा सुधार कायणक्रम  97.86 82.85 

२६ कृषि प्रसार कायणक्रम  93.18 79.59 

 

१५. सावविननक ननकायको वेभसाईट भए सोको वववरण 
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१६. सावविननक ननकायले प्राप्त गरेको वैदेलशक सहायता र ऋण, अनुदान एवम ्प्रावधधक सहयोग वा सम्झौता 
सम्बन्धी वववरण 

नरहेको 
 

१७. सावविननक ननकायले सञ्चालन गरेको कायवक्रम र सो को प्रगनत प्रनतवेदन 

 
 

 
 



१८. सावविननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सचूनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गनव 
तोफकएको समयावधध  

नरहेको । 
 

१९. सावविननक ननकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना ददइएको वविय 

कसिैाट पनन सुचना माग नभएको ।तथापी, व्यजततगत रुपमा सूचना अगधकारीलाई भेट्न आउनेलाई र फोन 
माफण त सम्पकण  गनेलाई सूचना एिं िानकारी हदने गररएको । 

२०. सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्यर प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको वववरण 

आिश्यकता अनुसार राजरिय दैननक पत्रपबत्रकाहरुमा सामाजिक सञ्िाल तथा आिश्यकता अनुसार 
राजरियस्तरका आम सञ्चारका मादयमहरुिाट प्रकाशन तथा प्रसारर् गने गररएको । 

 


