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

सूचना सावविननक गने ननकायको नामः कृवि ववभाग, हररहरभवन, लललतपुर 

सूचना सावविननक गरेको अवधधः 2075 कानतवक, मंलसर, पौि 

 

१. ननकायको स्वरुप र प्रकृनत 

नेपालमा कृवि ववकासको संस्थागत प्रयासको शुरुवात वव.सं. १९७८ मा सरकारी स्तरमा कृवि अड्डाको स्थापना 
भए पश्चात भएको माननन्छ । बब.स.ं २००८ सालमा कृवि ववभागको स्थापना भए पनछ ववलभन्न समयमा 
ववभागको संगठन संरचनामा हेरफेर हुुँदै आएको पाइन्छ । देश संघीय स्वरुपमा गए संग ैसंघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहका सरकारहरु गठन भइ कृयालशल रहेको अवस्था छ । सोही बमोजिम संवैधाननक व्यवस्था अनुसार तीनै 
तहको प्रशासननक पुनसरँचना भइ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संगठन संरचना र िनशजततको दरवन्दी 
समेत नेपाल सरकारबाट जस्वकृत भइसकेको छ । सोही मुताववक नेपाल सरकारको लमनत २०७५/०३/२७ को 
ननणवयबाट जस्वकृत नयाुँ संघीय संगठन संरचना अनुसार कृवि ववभागको पुनसरँचना भइ महाननदेशक र चार 
उपमहाननदेशकको अलावा एघार शाखाहरु कायम गररएको छ ।त्यसै गरर ववभाग मातहत  छ वटा केजन्िय 
ननकायहरु र अन्तगवतका १४ वटा फामव, केन्िहरु रहेका छन ् । यस पुनसरँचना संगै ववभागको ववगतको 
भूलमकामा समेत पररवतवन आएको छ । साववकमा देशभरमै कृवि ववकासका कायवक्रमहरुको तिुवमा र 
कायावन्वनको मूल जिम्मेवारी ववभाग र मातहतका ननकायहरुमा रहेकोमा नयाुँ व्यवस्था अनुसार ववभागको मूल 
जिम्मेवारी अन्तगवत कृविसंग सम्वजन्धत राजरिय नीनत, योिना, मापदण्ड, कानुनी संरचना, अनुगमन तथा 
मूल्याङ्कन लगायतका वविय क्षेत्रहरु रहेका छन भने कृवि ववकास कायवक्रम तिुवमा र कायावन्वनको भूलमका र 
जिम्मेवारी मूलत: सम्वन्धीत प्रदेश र स्थानीय तहहरुको हुने संवैधाननक व्यवस्था छ । 

 

२. ननकायको काम, कतवव्य र अधधकार 

संघ प्रदेश र स्थानीय  नतनै तहको संगठन र व्यवस्थापन सवेक्षणको क्रममा तत्काललन संगठन र व्यवस्थापन 
सवेक्षण सलमनतमा पेश गररएको तथा नेपाल सरकारबाट जस्वकृत कृवि ववभागको कायववववरण देहाय बमोजिम 
रहेको छ ।  
• राजरिय कृवि उत्पादकत्व वजृदद सम्वन्धी कायवको समन्वय, 

• कृवि लशक्षा अनुसन्धान र प्रसारवीच समन्वय, 

• गुणस्तरीय कृवि उत्पादन श्रोत तथा सामग्रीहरुको उपलव्धतामा समन्वय, 

• कृविको व्यवसायीकरण तथा आधुननकीकरणको लाधग नीनतगत एवं समन्वयतात्मक कायवहरु गने, 

• कृवि किाव, बाली ववमा एव ंववद्युत डडमाण्ड शुल्कमा अनुदान सम्वन्धी कायवमा समन्वय, 

• कृवि ववकाससंग सम्वजन्धत सरकारी गैर सरकारी र ननिी क्षते्रका ननकायहरुवीच समन्वय कायम गने,  

• करार खेती प्रवद्वधन तथा प्रसार सम्वन्धी कायवहरु, 

• कृवि बाली वस्तुमा प्रनतस्पधावत्मकता प्रवद्ववन सम्वन्धी कायवहरु, 

• कृवि अनुदान व्यवस्थापन सम्वन्धी कायवहरु, 

• कृवि ववकास रणनीनतको कायावन्वयन सहिीकरण र समन्वय, 

• कृवियोग्य िलमनको सदपुयोग तथा गैर कृविमा प्रयोग ननरुत्साहन सम्वन्धी कायवहरुको समन्वय, 

• कृवि क्षेत्रको ववकासका लाधग आवश्यक बिेट तथा िनशजतत प्रक्षेपण ववश्लेिण तथा अदययन अनुसन्धानमा 
सहयोग र समन्वय, 



• कृवि उपिहरुको मूल्य ननधावरण कायवको समन्वय, 

• कृवि भूलम व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई नीनतगत परृटपोिण गने,  

• कृविवस्तुमा भन्सार छुट लगायतका व्यवस्थाका लाधग मन्त्रालयमा लसफाररश गने,  

• मातहतका ननकायहरुवाट संचाललत कृवि ववकास कायवक्रमहरुको अनुगमन मूल्यांकन तथा आवश्यक 
समन्वय, 

• कृवि ववकासका साझदेारहरुसंग सम्पकव , समन्वय र सहकायव सम्वन्धी कायव, 
• संघीय कृवि ववकास योिना नीनत तथा मापदण्डको कायावन्वयन व्यवस्था, 
• कृवि ववकास योिना तथा कायवक्रम संचालनमा अन्य ननकायहरुसंग समन्वय,  

• अन्तरगतका ननकायहरुको बाविवक कृवि ववकास कायवक्रम मागवदशवन तथा समन्वय, 

• प्रांगाररक कृविको लाधग फोकल कायावलयको रुपमा कायव गने, 

• संघीय कृवि ववकास कायवक्रम अनुगमन तथा मूल्यांकनको नीनत तथा मापदण्डको कायावन्वयन व्यवस्था 
• अन्तरगतका ननकायहरुको बाविवक कृवि ववकास कायवक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन  

• वैदेलशक सहयोगमा संचाललत कृवि ववकास सम्वद्ध आयोिनाहरुसंग आवश्यक समन्वय, अनुगमन तथा 
मूल्यांकन । 

 

३. ननकायमा रहने कमवचारी संख्या र कायव वववरण 

 

क्र.स ं पद शे्रणी सेवा समूह दरवन्दी कैफफयत 

१ महाननदेशक रा.प.प्रथम नेपाल कृवि समूहहकृत नहुन े 1   

२ उपमहाननदेशक रा.प.प्रथम नेपाल कृवि समूहहकृत नहुन े 4   

3 उपसधचव रा.प.द्ववनतय नेपाल प्रशासन प्रशासन 1   

4 उपसधचव लेखा रा.प.द्ववनतय नेपाल प्रशासन प्रशासन 0  

5 बरररठ कृवि अथव ववज्ञ रा.प.द्ववनतय नेपाल कृवि एग.ृइको एण्ड माकेहटङ्ग 3   

6 बरररठ कृवि प्रसार अधधकृत रा.प.द्ववनतय नेपाल कृवि कृवि प्रसार 3   

7 
बरररठ वागवानी ववकास 
अधधकृत 

रा.प.द्ववनतय नेपाल कृवि वागवानी 1   

8 बरररठ बाली संरक्षण अधधकृत रा.प.द्ववनतय नेपाल कृवि बाली संरक्षण 2   

9 बरररठ बाली ववकास अधधकृत रा.प.द्ववनतय नेपाल कृवि बाली ववकास 1  

10 बरररठ माटो ववज्ञ रा.प.द्ववनतय नेपाल कृवि स्वायल साइन्स 1  

11 बरररठ कृवि इजन्िननयर रा.प.द्ववनतय नेपाल कृवि एग ृइजन्ि 1  

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

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

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

१5 कृवि अथव ववज्ञ रा.प.तनृतय नेपाल कृवि एग.ृइको एण्ड माकेहटङ्ग 3   

१6 कृवि बिार ववज्ञ रा.प.तनृतय नेपाल कृवि एग.ृइको एण्ड माकेहटङ्ग 1  



क्र.स ं पद शे्रणी सेवा समूह दरवन्दी कैफफयत 

१7 कृवि प्रसार अधधकृत रा.प.तनृतय नेपाल कृवि कृवि प्रसार 4   

१8 बाली ववकास अधधकृत रा.प.तनृतय नेपाल कृवि बाली ववकास 4   

19 वागवानी ववकास अधधकृत रा.प.तनृतय नेपाल कृवि वागवानी 4   

20 बाली संरक्षण अधधकृत रा.प.तनृतय नेपाल कृवि वागवानी 3  

21 माटो ववज्ञ रा.प.तनृतय नेपाल कृवि स्वायल साइन्स 1  

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

23 तथ्याङ्क अधधकृत रा.प.तनृतय नेपाल कृवि आ.यो. 1  

24 प्राववधधक सहायक रा.प.अनं.प्रथम नेपाल कृवि एग.ृइको एण्ड माकेहटङ्ग 2  

२5 प्राववधधक सहायक रा.प.अनं.प्रथम नेपाल कृवि  कृवि प्रसार 2   

२6 प्राववधधक सहायक रा.प.अनं.प्रथम नेपाल कृवि  वागवानी 1  

27 सव इजन्िननयर रा.प.अनं.प्रथम नेपाल कृवि  इजन्िननयर 1  

२8 नायब सुब्बा  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 ववववध ……………. 0   

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

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

33 हलुका सवारी चालक  ववहहन इजन्िननयररङ्ग मेकाननकल 6   

३4 कायावलय सहयोगी ववहहन नेपाल प्रशासन सा. प्रशासन 7   

 िम्मा    67  

 

४. ननकायबाट प्रदान गररने सेवा 
• प्राववधधक सेवा टेवा 
• नीनतगत वविय र सन्चाललत कायवक्रमबारे सूचना तथा िानकारी 
• तथ्याङ्फकय वववरण 
• सञ्चार तथा प्रकाशन सामग्री ववतरण  
• सचतेनामूलक कायवक्रम 
• कायववववरणमा उल्लेख अन्य कायवहरु 
 

५. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेवार अधधकारी  

क्र .सं.  महाशाखा शाखा पद 
जिम्मेवार 
अधधकारी 

१ 
कृवि उत्पादकत्व महाशाखा बागवानी ववकास शाखा 

वरररठ वागवानी ववकास 
अधधकृत 

शाखा प्रमखु 
२ 

वागवानी ववकास 
अधधकृत 



क्र .सं.  महाशाखा शाखा पद 
जिम्मेवार 
अधधकारी 

३ 
बाली ववकास शाखा 

वरररठ बाली ववकास 
अधधकृत शाखा प्रमखु 

४ वाली ववकास अधधकृत 

५ 
व्यवसानयक कीट ववकास शाखा 

वरररठ बाली संरक्षण 
अधधकृत शाखा प्रमखु 

६ बाली संरक्षण अधधकृत 

७ 
माटो ववकास शाखा 

वरररठ माटो ववज्ञ 
शाखा प्रमखु 

८ माटो ववज्ञ 

९ 

प्रववधध तथा समन्वय महाशाखा 

प्रववधध ववस्तार शाखा 

वरररठ कृवि प्रसार 
अधधकृत 

शाखा प्रमखु १० कृवि प्रसार अधधकृत 

११ वाली ववकास अधधकृत 

१२ बाली संरक्षण अधधकृत 

१३ 
कृवि ईजन्िननयररङ्ग तथा पोरट 
हाभेरट शाखा 

वरररठ कृवि ईजन्िननयर 

शाखा प्रमखु 
१४ कृवि ईजन्िननयर 

15 
वागवानी ववकास 
अधधकृत 

16 

कृवि उत्पादन सामाग्री व्यवस्थापन 
शाखा 

वरररठ कृवि प्रसार 
अधधकृत 

शाखा प्रमखु 17 
वागवानी ववकास 
अधधकृत 

18 कृवि प्रसार अधधकृत 

19 वाली ववकास अधधकृत 

20 
बाली संरक्षण शाखा 

वरररठ बाली संरक्षण 
अधधकृत शाखा प्रमखु 

21 बाली संरक्षण अधधकृत 

22 

केजन्िय आयोिना व्यवस्थापन 
इकाइ 

 

वरररठ कृवि अथव ववज्ञ 

उप-महाननदेशक 

23 
वरररठ कृवि प्रसार 
अधधकृत 

24 कृवि प्रसार अधधकृत 

25 कृवि अथव ववज्ञ 

26 
वागवानी ववकास 
अधधकृत 

27 वाली ववकास अधधकृत 

28 
प्राववधधक सहायक 

)एगृ.इको(  

29 
प्राववधधक सहायक )कृवि 
प्रसार(  

30 योिना, अनुगमन तथा योिना, कायवक्रम तथा अनगुमन वरररठ कृवि अथव ववज्ञ शाखा प्रमखु 



क्र .सं.  महाशाखा शाखा पद 
जिम्मेवार 
अधधकारी 

31 व्यवस्थापन महाशाखा शाखा कृवि अथव ववज्ञ 

32 कृवि प्रसार अधधकृत 

33 
बिार ववकास, आधथवक ववश्लेिण तथा 
तथ्याङ्क शाखा 

वरररठ कृवि अथव ववज्ञ 

शाखा प्रमखु 
34 कृवि अथव ववज्ञ 

35 कृवि अथव ववज्ञ 

36 तथ्याङ्क अधधकृत 

37 
प्रशासन शाखा 

उपसधचव प्रशासन 

शाखा प्रमखु 38 शाखा अधधकृत 

39 लेखा अधधकृत 

 

६. सेवा प्रा्त गनव लाग्ने दस्तुर र अवधध 

यस ववभागबाट प्रदान गररने सेवा ननःशुल्क वा ननयमानुसार लाग्ने दस्तुर ललई प्रदान गररने छ र सो को लाधग 
सेवाको प्रकृनत अनुसार तुरुन्तै वा वढीमा  एक ह्ता अवधी लाग्नेछ । यस सम्बजन्ध ववस्ततृ वववरण ताललका 
१ मा उल्लेख गररएको नागररक बडापत्रमा उल्लेख गररएको छ । 

नागररक वडापत्र (Citizen Charter) 

क्र.सं
. 

प्रदान गररने सेवा तथा 
सुववधाहरुको वववरण 

पेश गनुवपने 

आवश्यक 
कागिात 
तथा 

प्रमाणपत्रहरु 

सेवा प्रा्त 

गनव लाग्ने 
समय तथा 
अवधध 

लाग्ने 
दस्तुर 

तथा 
शुल्क 

शाखा जिम्मेवार 

कमवचारी  
गुनासो सुन्ने 

अधधकारी  
कैफफय
त 

१ 
प्रशासननक िानकारी एव ं
सेवा प्रवाह  

            
  

१.१ पदपतूी व्यवस्था 

ररतत पद 
भएको 
प्रमाणीत 

कागिातहरु 

लोक सेवा 
आयोगको 
तयालेण्डर 
अनसुार 

ननःशु
ल्क 

प्रशासन शाखा 
सम्बजन्ध

त 

अधधकृत 

उ.म.नन(व्यवस्थापन
) 

  

१.२ सरुवा 
ननधावरीत 

दरखास्त 
फारम 

नन.से.नन. 
अनसुार 

ननःशु
ल्क 

प्रशासन शाखा 
सम्बजन्ध

त 

अधधकृत 

उ.म.नन(व्यवस्थापन
) 

  

१.३ असाधारण/अदययन बबदा 
ननधावरीत 

दरखास्त 
फारम 

दरखास्त 

हदएको ३ 
हदन लभत्र 

ननःशु
ल्क 

प्रशासन शाखा 
सम्बजन्ध

त 

अधधकृत 

उ.म.नन(व्यवस्थापन
) 

  

१.४ ववभागीय/ उिरुीको कारवाही 

 सम्बजन्धत 
कायावलयको 
आधधकारीक 
पत्र/ ननवेदन 

दरखास्त 

हदएको ३ 
हदन लभत्र 

ननःशु
ल्क 

प्रशासन शाखा 
सम्बजन्ध

त 

अधधकृत 

उ.म.नन(व्यवस्थापन
) 

  



क्र.सं
. 

प्रदान गररने सेवा तथा 
सुववधाहरुको वववरण 

पेश गनुवपने 

आवश्यक 
कागिात 
तथा 

प्रमाणपत्रहरु 

सेवा प्रा्त 

गनव लाग्ने 
समय तथा 
अवधध 

लाग्ने 
दस्तुर 

तथा 
शुल्क 

शाखा जिम्मेवार 

कमवचारी  
गुनासो सुन्ने 

अधधकारी  
कैफफय
त 

१.५ 
सेवारत कमवचारीको औिधध 
उपचार खचव 

कायावलयको 
लसफारीस, 

व्यजततको 
ननवेदन, भनाव 
भएको र 
डीस्चािव 
भएको 

अस्पतालको 
पत्र, पे्रस्कृ्सन 
तथा सत कल 
बबल भरपाई, 

ननिामती 
फकताबखाना
को पत्र 

दरखास्त 

हदएको ३ 
हदन लभत्र 

ननःशु
ल्क 

प्रशासन शाखा लेखा 
अधधकृत 

उ.म.नन(व्यवस्थापन
) 

  

१.६ 
व्यतती तथा संस्थाको सेवा र 

कायवको भुततानी 

बबल भरपाई 
लगायतका 
सत कल 

कागिातहरु 

दरखास्त 

हदएको ३ 
हदन लभत्र 

ननःशु
ल्क 

प्रशासन शाखा लेखा 
अधधकृत 

उ.म.नन(व्यवस्थापन
) 

  

२ 
योिना, अनगुमन तथा 
िनशतती सम्बजन्ध 

            

  

२.१ 
बाविवक योिना तिुवमा/ 
कायवक्रम तथा बिेट संसोधन  

राजरिय 
योिना 
आयोगले 

तोकेको फमेट 
अनसुार 

रा.यो.आ. 
को 

तयालेन्डर 
अनसुार 

ननःशु
ल्क 

योिना, 
कायवक्रम तथा 
अनगुमन 
शाखा 

वरररठ 

कृवि अथव 
ववज्ञ 

उ.म.नन(योिना, 
अनगुमन) 

  

२.२ 

िनशजतत सम्बजन्ध 
कायव(वववरण अद्यावधधक, 

अदययन तालीम र गोरठीका 
लागी उम्मेदवार मनोनयन 

गरी जस्वकृतीका लागी 
कारवाही गने) 

कृवि 
ववभागको 
ननधावरीत 
फमेट 

आवश्यक
ता अनसुार 

ननःशु
ल्क 

योिना, 
कायवक्रम तथा 
अनगुमन 
शाखा 

सम्बजन्ध
त 

अधधकृत 

उ.म.नन(योिना, 
अनगुमन) 

  

२.३ 

प्रनतवेदन 

तयारी/प्रकाशन/सलमक्षा/मालस
क बठैक सञ् चालन 

राजरिय 
योिना 
आयोगले 

तोकेको फमेट 
अनसुार 

रा.यो.आ. 
को 

तयालेन्डर 
अनसुार 

ननःशु
ल्क 

योिना, 
कायवक्रम तथा 
अनगुमन 
शाखा 

वरररठ 

कृवि अथव 
ववज्ञ 

उ.म.नन(योिना, 
अनगुमन) 

  

३ 
ववियगत तथा ववलशजरटकृत 
सेवाहरु 

            
  

३.१ 
प्रववधध ववस्तार तथा समन्वय 
सम्बजन्ध  

  सोही हदन 
ननःशु
ल्क 

प्रववधध ववस्तार 
शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(प्रववधध तथा 
समन्वय)   



क्र.सं
. 

प्रदान गररने सेवा तथा 
सुववधाहरुको वववरण 

पेश गनुवपने 

आवश्यक 
कागिात 
तथा 

प्रमाणपत्रहरु 

सेवा प्रा्त 

गनव लाग्ने 
समय तथा 
अवधध 

लाग्ने 
दस्तुर 

तथा 
शुल्क 

शाखा जिम्मेवार 

कमवचारी  
गुनासो सुन्ने 

अधधकारी  
कैफफय
त 

३.२ 
कृवि ईजञ् िननयरीङ्ग तथा 
पोरट हाभेरट सम्बजन्ध 

  सोही हदन 
ननःशु
ल्क 

कृवि 

ईजञ् िननयरी
ङ्ग तथा 

पोरट हाभेरट 
शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(प्रववधध तथा 
समन्वय) 

  

३.३ 
कृवि उत्पादन सामाग्री 
व्यवस्थापन सेवा सम्बजन्ध 

  सोही हदन 
ननःशु
ल्क 

कृवि उत्पादन 
सामाग्री 

व्यवस्थापन 
शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(प्रववधध तथा 
समन्वय) 

  

३.४ बाली संरक्षण सेवा सम्बजन्ध   सोही हदन 
ननःशु
ल्क 

बाली संरक्षण 
शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(प्रववधध तथा 
समन्वय)   

३.५ बाली ववकास सेवा सम्बजन्ध   सोही हदन 
ननःशु
ल्क 

बाली ववकास 
शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(कृवि 

उत्पादकत्व)   

३.६ 
व्यवसानयक कीट ववकास 
सेवा सम्बजन्ध 

  सोही हदन 
ननःशु
ल्क 

व्यवसानयक 

कीट ववकास 
शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(कृवि 

उत्पादकत्व) 
  

३.७ 
माटो व्यवस्थापन सेवा 
सम्बजन्ध 

  सोही हदन 
ननःशु
ल्क 

माटो 
व्यवस्थापन 

शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(कृवि 

उत्पादकत्व) 
  

३.८ बिार ववकास सेवा सम्बजन्ध   सोही हदन 
ननःशु
ल्क 

बिार ववकास, 

आधथवक 
ववश्लेिण तथा 

तथ्याङ्क 
शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(कृवि 

उत्पादकत्व) 

  

३.९ 
कृवि ववभाग मातहत 
आयोिनाहरुको िानकारी 

  सोही हदन 
ननःशु
ल्क 

केजन्िय 

आयोिना 
व्यवस्थापन 

ईकाई 

सम्बजन्ध
त 

अधधकृत 

उ.म.नन(केजन्िय 

आयोिना 
व्यवस्थापन ईकाई) 

  

४ अन्य सेवाहरु             
  

७.५ 
बाली ववमा सम्बजन्ध 
िानकारी 

  सोही हदन 
ननःशु
ल्क 

कृवि उत्पादन 
सामाग्री 

व्यवस्थापन 
शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(प्रववधध तथा 
समन्वय) 

  

८.५ 
प्राङ्गारीक कृवि सम्बजन्ध 
िानकारी 

  सोही हदन 
ननःशु
ल्क 

बागवानी 
ववकास शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(कृवि 

उत्पादकत्व) 
  



क्र.सं
. 

प्रदान गररने सेवा तथा 
सुववधाहरुको वववरण 

पेश गनुवपने 

आवश्यक 
कागिात 
तथा 

प्रमाणपत्रहरु 

सेवा प्रा्त 

गनव लाग्ने 
समय तथा 
अवधध 

लाग्ने 
दस्तुर 

तथा 
शुल्क 

शाखा जिम्मेवार 

कमवचारी  
गुनासो सुन्ने 

अधधकारी  
कैफफय
त 

९.५ कृवि सम्बजन्ध तथ्याङ्क 

कृवि 

ववभागको 
ननधावरीत 
फमेट 

दरखास्त 

हदएको ३ 
हदन वा 
तोफकएको 
समय लभत्र 

ननःशु
ल्क 

बिार ववकास, 

आधथवक 
ववश्लेिण तथा 

तथ्याङ्क 
शाखा 

शाखा 
प्रमुख 

उ.म.नन(कृवि 

उत्पादकत्व) 

  

 

 

७. ननणवय गने प्रफक्रया र अधधकारी 
यस ववभागबाट ननणवय गदाव “सरकारी ननणवय प्रफक्रया सरलीकरण ननदेलशका, २०६५” लाई पररपालन गने गररएको 
छ।अधधकार प्रत्यायोिन भएका ववियहरुमा शाखा प्रमुखहरुबाट तत्काल ननणवय हुने व्यवस्था लमलाईएको छ भने 
ववभाधगय प्रमुखबाट हुनु पने ननणवयहरुको हकमा हट्पणी प्रकृया अबलम्बन गररने छ । यसका अलावा 
ववभागको आन्तररक कायवहरु सम्पादनका लागी मालसक बैठकहरुमा समेत ननणवय गने व्यवस्था लमलाईएको छ 
भने कनतपय ववियवस्तुलाई नछटो छररतो रुपमा सम्पादन गनुवपने अवस्थामा सेवाग्राहीको ननवेदनमा नै 
तोकआदेश गरी ननणवय प्रकृयालाई ितु तथा कायावन्वयनलाई छररतो वनाउने व्यवस्था लमलाईएको छ । 

 

८. ननणवय उपर उिुरी सुन्ने अधधकारी  
प्रचललत कानुन बमोजिम तोफकएको ववियमा सोही बमोजिम नै हुने छ भने अन्यको हकमा यस ववभागबाट 
गररएका ननणवय उपर उिुरी गनुव परेमा ननणवय गने अधधकारी भन्दा एक शे्रणी माथीका अधधकारी समक्ष उिुरी 
गनुव पने छ । यसरी सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष रुपमा ननवेदन माफव त वा कायावलयमा व्यवस्था गररएको उिुरी पेहटकामा 
आफ्नो गुनासो वा उिुरी हदन सतने छन ् । प्रा्त उिुरीहरुलाई ननयलमत रुपमा संकलन तथा ववश्लेिण गरी 
व्यवस्थापन गनव गुनासो सुन्ने अधधकारीको व्यवस्था गररएको छ । 
 

९. सम्पादन गरेको कामको वववरण 

• प्राङ्गाररक लमसन कायवक्रमको लाधग बबननयोजित एकमुरट 50 करोड बिेटलाई अलभयानको रुपमा 
प्राङ्गाररक कृवि कायवक्रम संचालनको लाधग प्रदेश 3 र गण्डकी प्रदेश अन्तगवत रहेका १३ कृवि ज्ञान केन्ि 
माफव त संचालन हुने गरी कायवक्रम ववस्तनृतकरण गरी आवश्यक व्यवस्था गररएको । 

• प्रदेश नं. ३, गण्डकी प्रदेश, सुदरु पजश् चम र कणावली प्रदेशमा कृवि ववकास कायवक्रम सम्वजन्ध 
अलभमुखखकरण कायवक्रम संचालन गररएको । 

• मागको आधारमा लशत घर भण्डारणमा लाग्ने ववद्युत महशुल तथा बाली बीमामा अनुदान सहयोग गररएको 
। 

• कायवक्रम संचालन गनवको लाधग ववलभन्न कायवववधधहरु ननमावण गररएको । 

 

१०. सूचना अधधकारी र प्रमुखको नाम र पद 

नामः डा. राम कृरण शे्ररठ  

पदः वरररठ कृवि प्रसार अधधकृत 
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११. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेलशकाको सूची 

(१) ऐनहरू 

(१) खाद्य ऐन, २०२३  

(२) दाना पदाथव ऐन, २०३३ 

(३) बीउ वविन ऐन, २०४५ 

(४) िीवनाशक वविाहद ऐन, २०४८ 

(५) राजरिय धचया तथा कफी ववकास बोडव ऐन, २०४९ 

(६) बबरूवा संरक्षण ऐन, २०६४ 

(७) कृवि तथा पशुधन बीमा लेख, २०६९ 

(२) ननयमावलीहरू 

(१) खाद्य ननयमावली, २०५७ 

(२) बीउ वविन ननयमावली, २०६९ 

(३) आदेशहरू 

(१) कपास ववकास सलमनत (गठन) आदेश, २०३७ 

(२) चन्िडाुँगी बीउ वविन तथा दगु्ध ववकास सलमनत (गठन) आदेश, २०५२ 

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

(४) काललमाटी फलफूल तथा तरकारी बिार ववकास सलमनत (गठन) (तशे्रो संशोधन) आदेश, २०६३ 

(४) नीनतहरू 

(१) दीघवकालीन कृवि योिना प्रभावकारी रूपमा कायावन्वयन गने सम्बन्धी नीनतगत तथा संस्थागत 
व्यवस्था, २०५० 

(२) राजरिय बीउ वविन नीनत, २०५६ 

(३) राजरिय धचया नीनत, २०५७ 

(४) राजरिय मल नीनत, २०५८ 

(५) राजरिय कफी नीनत, २०६० 

(६) लसचंाई नीनत, २०६० 

(७) राजरिय कृवि नीनत, २०६१ 

(८) कृवि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीनत, २०६३ 

(९) कृवि िैववक ववववधता नीनत, २०६३ 

(१०) पुरप प्रवधवन नीनत, २०६९ 

(११) कृवि याजन्त्रकरण नीनत, २०७० 

(१२) वाखणज्य नीनत, २०६५ 
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(१३) िलवायु पररवतवन नीनत, २०६७ 

(१४) औद्योधगक नीनत, २०६७ 

(१५) आपूनतव नीनत, २०६९ 

(१६) ववज्ञान तथा प्रववधध नीनत, २०६१ 

(१७) िैववक प्रववधध नीनत, २०६३ 

(१८) कृवि याजन्त्रकरण प्रवद्र्धन नीनत, २०७१ 

(१९) कृवि िैववक ववववधता नीनत, २०६३ 

(२०) वन नीनत, २०७१ 

(५) ननदेलशकाहरू 

(१) साना लसचंाई ववशेि कायवक्रम 

(२) सहकारी खेतीमा आधाररत साना लसचंाई स्कीम कायवक्रम 

(३) कृवि उपि बिार स्थलको व्यवस्था तथा सञ्चालन सम्बन्धी ननदेलशका, २०५३ (संशोधन सहहत) 
(४) खाद्य पोिण सुरक्षा अलभयान कायवक्रम अन्तगवत रासायननक मल तथा बीउ वविनमा ढुवानी 

अनुदान सहुललयत उपलब्ध गराउने कायवको ननदेलशका, २०५९ 

(५) प्रयोगशालाहरूको सःशुल्क सेवा सम्बन्धी कायावन्वयन ननदेलशका, २०५९/६० 

(६) कृवि क्षेत्रको लाधग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ननदेलशका, २०६० 

(७) कृवि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तगवत करार तथा साझदेारी कायवक्रम–सञ्चालन ननदेलशका, २०६१ 

(८) कृवि बबकास योिना, िनकपुरको साना लसचंाई (स्यालो ट्यूबवेल) कायवक्रम कायावन्वयन ननदेलशका, 
२०६४  

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

(१०) हहउुँ दे हाइब्रीड मकै क्षनत प्रभाववत क्षेत्रमा Shallow tubewell कायावन्वयन ननदेलशका, २०६७ 

(११) प्राङ्गाररक मल अनुदान ननदेलशका, २०६८ 

(१२) प्राङ्गाररक कृवि उत्पादनको सामूहहक प्रमाणीकरणका लाधग आन्तररक ननयन्त्रण प्रणाली 
ननदेलशका, २०६९ 

(१३) प्राङ्गाररक कृवि उत्पादनको सहभागीतामूलक गुणस्तर ननधावरण प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी 
मागवदशवन, २०६९ 

(१४) बीउ वविनको दीघवकाललन राजरिय सोच, २०७० 

(६) कायवववधधहरू, मागवदशवन, मापदण्ड बीमा आहद 

(१) कृवि क्षेत्रको ननक्षेपण सम्बन्धी कायव सञ्चालन कायवववधध, २०५९ 

(२) कृवि फामव/केन्िहरूको दोहोरो मागव व्यवस्थापन प्रणाली तथा अनतररतत कायवक्रम सञ्चालन कोि 
सम्बन्धी कायवववधध, २०६० 

(३) कणावली अञ्चलका ५ वटै जिल्लाहरू तथा मुस्ताङ्ग जिल्लाबाट उत्पाहदत स्याउको लाधग काटुवन 
तथा ढुवानी अनुदान नम्सव एवम ्कायवववधध, २०६६ (संशोधन सहहत) 



(४) कणावली अञ्चलका प्रत्येक जिल्ला तथा सोलुखुम्बुबाट लसमी ढुवानी अनुदान नमसव तथा कायवववधध, 

२०६६ 

(५) सामुदानयक बीउ बैंक स्थापना सम्बन्धी कायवववधध, २०६६ 

(६) मौरी गोला उपहार कायवक्रमको कायवववधध, २०६६ 

(७) बुटवल कृवि उपि थोक बिार सञ्चालन कायवववधध, २०६७ 

(८) अलभयानमुखी सुन्तलािात बगैचा प्रवद्र्धन कायवक्रम कायवववधध 

(९) अलभयानमुखी ्याि कायवक्रम सञ्चालन कायवववधध, २०६८ 

(१०) अलभयानमुखी मकै तथा भटमास कायवक्रम कायवववधध 

(११) अलभयानमुखी मत्स्य कायवक्रम कायवववधध 

(१२) श्रोत संरक्षण प्रववधध प्रदशवनी कायवक्रम कायवववधध 

(१३) सहकारी संघ/संस्थालाई उपलब्ध गराउने अनुदान एवम ्भन्सार महसुलमा छुट सुववधा लसफाररस 
सम्बन्धी कायवववधध, २०६८ 

(१४) प्राङ्गाररक तथा िैववक मल ननयमन कायवववधध, २०६८ 

(१५) कृिकहरूलाई उन्नत बीउ वविन खरीद मूल्यमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कायवववधध, 

२०६८ 

(१६) बीउ आलु आत्मननभवर कायवक्रम संचालन कायवववधध, २०६८ तथा रजरटक स्टोर ननमावणमा अनुदान 
सम्बन्धी नमवस ्

(१७) कृवि याजन्त्रकरण तथा पशुधन उद्योग स्थापनामा पूुँिीगत अनुदान तथा भन्सार लमनाहा र 
मूल्य अलभवदृ्धध कर छुट सुववधा लसफाररस सम्बन्धी कायवववधध, २०६९ 

(१८) राजरिय प्राङ्गाररक कृवि सम्बन्धी प्रदायक ननकायको सम्बन्धन प्रदान गने सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनव बनेको कायवववधध, २०६९  

(१९) प्राङ्गाररक कृवि उत्पादन ननयावतका लाधग प्रमाणीकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउने 
व्यवस्था सम्बन्धी कायवववधध, २०६९ 

(२०) प्राङ्गाररक कृवि उत्पादनको सहभाधगतामूलक गुणस्तर ननधावरण प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी 
मागवदशवन, २०६९ 

(२१) बाली तथा पशुपंक्षी बीमा ननदेशन, २०६९ 

(२२) सुन्तलािात फलफूल बगैंचा दताव कायवववधध 

(२३) अदवुा बेसार प्रदशवन कायवक्रम सम्बन्धी कायवववधध तथा नमवस ्

(२४) उच्च मूल्य कृवि वस्तु ववकास आयोिना, आयोिना व्यवस्थापन कायावलय नमवस ्

(२५) लेख रचनाको पाररश्रलमक पररमािवन सम्बन्धी नमवस ्

(२६) ्लाजरटक पोखरी ननमावण कायवववधध, २०७० 

(२७) सभे सलभलेन्स कायवक्रम संचालन कायवववधध, २०७० 

(२८) लशत भण्डार ननमावणका लाधग अनुदान उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कायवववधध, २०७० 



(२९) कृवि याजन्त्रकरण अनुदान पररचालन कायवववधध, २०७० 

(३०) कृवि सहकारी संस्थालाई कृवि उपि खररद बबक्रीका लाधग अनुदान ववतरण कायवववधध, २०७० 

(३१) अलभयानमूलक समस्या ननदान कायवक्रम संचालन कायवववधध, २०७० 

(३२) नमूना आई. वप. एम. गाउुँ  स्थापना तथा संचालन कायवववधध, २०७० 

(३३) अलभयानमुखी तलेहन बाली उत्पादन आयोिनाको कायवक्रम संचालन कायवववधध, २०७० 

(३४) कायवक्रम कायावन्वयन कायवववधध स्वीकृती, २०७० 

(क) मदय पहाडी वहृत्तर मकै उत्पादन कायवक्रम कायावन्वयन कायवववधध, २०७०  

(ख) सहायक बाली प्रवद्र्धन कायवक्रम, कायावन्वयन कायवववधध, २०७० 

(ग) िुट खेती ववस्तार तथा प्रवद्र्धन कायवक्रम कायावन्वयन कायवववधध, २०७० 

(घ) उखु खेती ववस्तार तथा प्रवद्र्धन कायवक्रम कायावन्वयन कायवववधध, २०७० 

(ङ) रबर खेती ववस्तार तथा प्रवद्र्धन कायवक्रम कायावन्वयन कायवववधध, २०७० 

(च) मुसुरो उत्पादन प्रवद्र्धन कायवक्रम कायावन्वयन कायवववधध, २०६८ (पहहलो संशोधन, २०७०)  

(३५) बीउ आलु आत्मननभवर कायवक्रम कायवववधध, २०६८ (प्रथम संशोधन, २०७०)  

(३६) युवा रोिगार प्रवद्र्धन कायवक्रम संचालन कायवववधध, २०७० 

(३७) व्यावसानयक बेमौसमी तरकारी उत्पादन पकेट कायवक्रम कायावन्वयन ननदेलशका, २०७० 

(३८) अदवुा प्रवद्र्धन कायवक्रम कायावन्वयन कायवववधध, २०७० 

(३९) अलैंचीको रोग व्यवस्थापन तथा नसवरी स्थापना कायवक्रम संचालन ननदेलशका, २०७० 

(४०) ् यािको लशत भण्डार ननमावण कायवक्रम संचालन कायवववधध, २०७० 

(४१) स्याउ आत्मननभवर कायवक्रम संचालन ननदेलशका, २०६८ (पहहलो संशोधन, २०७०)  

(४२) सुन्तला बगैंचा सुदृहढकरण अलभयान कायवक्रम संचालन कायवववधध, २०७० 

(४३) गुणस्तररय बीउ उत्पादन कृिक पाठशाला संचालन नमवस ्एवं कायवववधध (प्राववधधक पक्ष) 
(४४) सुन्तलािात फलफूल सम्बन्धी नमवस,् २०७० 

(४५) साना लसचंाई ववशेि कायवक्रम कायावन्वयन ननदेलशका (पहहलो संशोधन, २०७०)  

(४६) ताललम/गोजरठ संचालन तथा िनरल प्रकाशन सम्वन्धी आधथवक नमवस ्पररमािवन  

(४७) आयोिनाका कृयाकलाप कायावन्वयन नमवस ्(उच्च मूल्य कृवि वस्तु ववकास आयोिना) 
(४८) ववलभन्न प्रनतयोधगताको नमवस ्संशोधन सम्बन्धमा 
(४९) कृवि ववकास योिना िनकपुरवाट संचाललत कायवक्रमहरूको कायव संचालन ननदेलशका, २०६८ (पहहलो 

संशोधन, २०७०) 
(५०) ग्रालमण युवा स्वरोिगार प्रवद्र्धन पशु ववकास कायवक्रम कायवववधध, २०६४ (पहहलो संशोधन, २०७०) 
(५१) मौरी, च्याउ, रेशम कायवक्रम कायावन्वयन कायवववधध, २०७०  

(५२) मत्स्य ववकास कायवक्रम कायावन्वयन कायवववधध, २०७० 

(५३) बाली उत्पादनोपरान्त क्षनत न्यूनीकरण तथा गुणस्तरीय कृवि वस्तु उत्पादनको लाधग कृिक, कृिक 
समूह, कृवि सहकारी तथा कृवि उद्यमीहरूलाई अनुदान उपलव्ध गराउने सम्वन्धी कायवववधध, २०७० 



(५४) यूवा लक्षक्षत कायवक्रम कायावन्वयन कायवववधध, २०७० 

(५५) सामुदानयक पोरट हाभेरट सेवा केन्ि स्थापना सम्वन्धी वववत्तय संस्थाको साझदेारीमा ब्याि अनुदान 
पररचालन कायवववधध, २०७० 

(५६) लघुववत्त/सहकारी संस्थासुँगको साझदेारीमा कृवि औिार, उपकरण खररद तथा संचालन गनव ब्याि 
अनुदान पररचालन कायवववधध, २०७० 

(५७) सामुदानयक कृवि याजन्त्रकरण सेवा केन्ि सम्बन्धी कायवववधध, २०७० 

(५८) रारिपनत उत्कृरट कृिक कायवक्रम कायावनवयन कायवववधध, २०७१ 

(५९) बाली तथा पशुधन वीमाको वप्रलमयम अनुदान उपलब्ध गराउने ननदेलशका, २०७० आम्दानी, खचव तथा 
आधथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधधक वववरण 

(६०) िैववक तथा वानस्पनतक वविादी उत्पादन, प्रयोग तथा अनुदान ननदेलशका २०७४ 

(६१) वप्रलसिन तथा प्रोटेतटेड हहटवकल्चर प्रववधध ववस्तार कायवक्रम कायावन्वयन कायवववधध, २०७४ 

(६२) फलफूल प्रोसेलसङ्ग ्लान्ट स्थापना कायवक्रम संचालन कायवववधध (प्रथम संशोधन,२०७४) २०७४ 

(६३) बाढी-पहहरो प्रभाववत जिल्लाहरुमा राहत कायवक्रम संचालन ननदेलशका २०७४ (पहहलो संशोधन) 
(६४) बीउआलु आत्मननभवर कायवक्रम संचालन कायवववधध २०६८, दोश्रो संशोधन २०७२ 

(६५) ववदेशमा कृवि सम्वजन्ध ताललम तथा उच्च लशक्षा हाुँलसल गरर स्वदेशमा व्यवसाय संचालन गने 
युवाहरुलाई प्रोत्साहन तथा अनुदान कायवक्रम कायावन्वयन कायवववधध, २०७१ 

(६६) व्यवसानयक कृवि तथा पशुपन्छी किावमा प्रदान गररने व्याि अनुदान सम्बजन्ध कायवववधध, २०७३ 

(६७) शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घर स्थापना कायवक्रमका लाधग व्याि अनुदान मापदण्ड, २०७३ 

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

 

१२. आम्दानी, खचव तथा आधथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधधक वववरण 

कृवि ववभागको आ.व. २०७५/76 को पौि महहना सम्मको खचव 
चालु खचवः रु.5,07,88,000 

पुुँिीगत खचवः रु.26,87,000 

िम्मा खचवः रु.5,34,75,000 
 

१३. तोफकए बमोजिमका अन्य वववरण 

 
 

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

 

 

क्र.सं. आयोिनाको नाम 
बाविवक प्रगनत  

प्रनतशत 

भाररत वववत्तय 
१  साना तथा मझौला कृिक आयस्तर बदृ्धध आयोिना  89.86 70.48 

२  बागवानी ववकास कायवक्रम  82.98 69.16 



३  आल,ु तरकारी तथा मसला बाली ववकास कायवक्रम  92.29 85.49 

४  मत्स्य ववकास कायवक्रम  99.57 89.79 

५  बाली संरक्षण कायवक्रम  70.05 72.56 

६  नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापर तथा पारवहन आयोिना  67.90 16.43 

७  बाली ववकास कायवक्रम  96.91 93.29 

८  बबशेि कृवि उत्पादन कायवक्रम  80.91 75.81 

९  कृवि प्रसार तथा तालीम कायवक्रम  89.32 83.31 

१०  समूदाय व्यवजस्थत लसधंचत कृवि क्षेत्र आयोिना  91.85 75.18 

११  कृवि व्यवसाय प्रवरवधन तथा बिार ववकास कायवक्रम  90.81 64.60 

१२  सहकारी खेती, साना लसचंाई तथा मल वीउ ढुवानी कायवक्रम कृवि इजन्िननयररङ्ग समेत)  96.36 69.76 

१३  प्रधानमन्त्री कृवि आधुननफककरण पररयोिना  71.04 71.81 

१४ लसचंाई तथा िलश्रोत ब्यवस्थापन आयोिना, बाली तथा िल ब्यवस्थापन कायवक्रम  96.84 82.82 

१५ रानीिमरा कुलररया लसचंाई आयोिना 88.42 82.92 

१६ नेपाल व्यापार एफककृत रणनननत  98.93 93.13 

१७ रारिपनत चुरे तरावई मधेस संरक्षण ववकास सलमती  88.10 82.43 

१८ घर बंगैचा कायवक्रम 95.50 93.67 

१९ कृवि बबकास रणनीनत अनुगमन तथा समन्वय कायवक्रम 79.00 90.35 

२० साधारण खचव तफव को 89.64 69.63 

२१ रारिीय पुनननमावण कोि भुकम्प प्रवालभत जिल्लाको लाधग राहत कायवक्रम 91.06 ८५.४९  

२२ कृवि ववकास आयोिना  91.25 82.01 

२३ रेशम खेती ववकास कायवक्रम 97.17 86.19 

२४ व्यवसानयक कीट ववकास कायवक्रम 86.63 90.74 

२५ माटो पररक्षण तथा सेवा सुधार कायवक्रम  97.86 82.85 

२६ कृवि प्रसार कायवक्रम  93.18 79.59 

 

१५. सावविननक ननकायको वेभसाईट भए सोको वववरण 

http://www.doanepal.gov.np 

 

१६. सावविननक ननकायले प्रा्त गरेको वैदेलशक सहायता र ऋण, अनुदान एवम ् प्रावधधक सहयोग वा सम्झौता 
सम्बन्धी वववरण 

• यूरोवपयन यूननयन शाजन्त कोिबाट नगद अनुदान रु. 50 करोड 

• China-Nepal Agriculture Technical Cooperation Agreement 
 

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

 

क्र.सं.  
आयोिनाको नाम  

प्रथम चोमालसक प्रगनत 
प्रनतशत 



भाररत  वववत्तय  

१   कृवि ववभाग 78.00 5.93 

२   कृवि पुवावधार ववकास तथा कृवि याजन्त्रकरण प्रवद्वधन कायवक्रम 31.44 31.48 

३   राजरिय आलु तरकारी तथा मसलाबाली ववकास कायवक्रम 91.27 67.29 

४   बाली ववकास तथा िैववक ववववधता संरक्षण कायवक्रम 98.72 69.27 

५   राजरिय फलफुल ववकास कायवक्रम 25.20 19.17 

६   राननिमरा कुलरीया लसचंाई आयोिना-प्रणाली आधुननफककरण कृवि कायवक्रम  9.83 12.86 

७   लसचंाई तथा िलस्रोत व्यवस्थापन आयोिना 100.00 96.69 

८   साना तथा मझौला कृिक आयस्तर बदृ्धध आयोिना 76.35 39.28 

९   प्रधानमन्त्री कृवि आधुननफककरण पररयोिना 0.00 0.00 

१०   व्यवसानयक फकट ववकास कायवक्रम 84.12 68.82 

११   केजन्िय कृवि प्रयोगशाला कायवक्रम 73.72 49.35 

एकमुरठ  69.23 16.21 

 

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

नरहेको । 
 

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

कसबैाट पनन सुचना माग नभएको ।तथापी, व्यजततगत रुपमा सूचना अधधकारीलाई भेट्न आउनेलाई र फोन 
माफव त सम्पकव  गनेलाई सूचना एवं िानकारी हदने गररएको । 

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

आवश्यकता अनुसार राजरिय दैननक पत्र-पबत्रकाहरुमा सामाजिक सञ् िाल तथा आवश्यकता अनुसार 
राजरियस्तरका आम सञ्चारका मादयमहरुबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गने गररएको । 

 


