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सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ५                                          संख्या :१२                               लमलि: २०७८/०४/०१ 

 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन 
काययविधध , धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७८ सालको काययविधध नं. 8 

सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्र स्थापना तथा संचालन काययविधध-

२०७८ 
 

प्रस्तािना:    

सानीभेरी गाउँपाधलकामा कृवि तथा पशपुालन, कृवि उत्पादनको व्यिस्थापन, पश ुस्िास्थ, सहकारी, कृवि 
सडक, साना धसंचाई लगायत कृवि प्रसार काययक्रमको संचालन, व्यिस्थापन र सोको धनयमन सम्बन्द्धी 
अधधकार र जिम्मेिारी गाउँपाधलका सरकारमा धनवहत रहेको हलुाले विद्यमान संरचना र नीधतगत एिम ्
कानूनी व्यिस्था समतेलाई मध्यनिर गरी सानीभेरी गाउँपाधलकाका िडाहरुमा साियिधनक, धनिी तथा 
साझेदारीमा सहभाधगतामूलक एिं बहपुक्षीय कृवि प्रसार सेिा प्रिाह संयन्द्रको स्थापना गरी सोको 
संचालन, व्यिस्थापन र धनयमन सम्बन्द्धमा मागय धनदेशन गनय िान्द्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार 
संचालन ऐन २०७४ दफा ११ को उप दफा २ को िण्ड “ण” (१ र २) र “द” (१) र प्रशासकीय 
काययविधध धनयधमत गनय बनकेो ऐन २०७४ को दफा ४ ले ददएको अधधकार प्रयोग गरी “सामदुावयक 
कृवि प्रसार सेिा केन्द्र स्थापना तथा संचालन काययविधध - २०७८” िारी गररएको छ । 
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पररच्छेद - १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ :  

(१) यस काययविधधको नाम सानीभेरी गाउँपाधलकाको "सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्र स्थापना 
तथा संचालन काययविधध  - २०७८” रहेको छ । 

(२) यो काययविधध तरुुन्द्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. पररभािा : वििय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविधधमा, 
(क) "काययविधध" भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्र स्थापना तथा 

सञ्चालन सम्बन्द्धी काययविधध - 207८ सम्झन ुपदयछ । 

(ि) ऐन भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन २०७४ लाई सम्झन ुपदयछ । 

(ग) "गाउँपाधलका" भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकालाई सम्झन ुपदयछ । 

(घ) “अध्यक्ष” भन्नाले सानीभरी गाउँपाधलकालाई सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “अधधकृत” भन्नाले प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतलाई सम्झन ुपदयछ । 

(च) “िडा” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका अन्द्तगयतको िडालाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ) "केन्द्र" भन्नाले सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्र सम्झन ुपदयछ । 

(ि) "मन्द्रालय" भन्नाले कृवि तथा पशपुन्द्छी विकास मन्द्रालय सम्झन ुपदयछ । 

(झ) "प्रादेजशक मन्द्रालय" भन्नाले कणायली प्रदेशको कृवि हेने मन्द्रालय सम्झन ुपदयछ ।  

(ञ) "कृिक" भन्नाले सम्बजन्द्धत िडा धभर कृवि, पशपुन्द्छी र माछा उत्पादनमा संलग्न नागररक 
िा घरपररिार भने्न सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “कृवि” भन्नाले िीिन धान्न र विकास/बवृिका लाधग आिश्यक िाना,  रेशा,  िैविक उिाय, 
िधडिटुी र अन्द्य िस्त ुउत्पादन गनय प्रयोग गररन ेविरुिा, पशपुन्द्छी (माछा समते) र ढुसी 
(च्याउ िात) को िेती िा पालन र प्रिनन सम्बन्द्धी कायय भने्न बझुाउँछ । 

(ठ) "सधमधत" भन्नाले सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्र व्यिस्थापन सधमधतलाई सजम्झन ुपदयछ 
। 

(ड) “धनिी क्षेर” भन्नाले काननु िमोिीम दताय भई पाधलका स्तरमा कृवि कमय, कृवि प्रविधध एिं 
कृवि प्रसारमा संलग्न धनिी फमय, कम्पनी, एग्रोभेट, पाराभेट, स्थानीय कृवि स्रोत व्यजि 
आददलाई सम्झन ुपदयछ । 
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(ढ) “सामदुावयक के्षर” भन्नाले काननु िमोजिम दताय भै कृवि कमय एिं कृवि प्रसारमा संलग्न कृिक 
समूह, कृवि सहकारी, कृवि सामाग्री एिं उत्पादन संकलन तथा वितरण केन्द्र, कृवि एिं 
पशपुन्द्छी सम्बन्द्धी धसकाइ/अध्ययन िा ताधलम केन्द्र आददलाई सम्झन ुपदयछ । 

(ण) "सेिा प्रदायक” भन्नाले प्रचधलत कानून बमोजिम दताय भइ अनसूुची ४ मा उल्लेि भए 
बमोजिमका कृवि सेिा प्रिाह गने सेिा प्रदायक कृिक/स्रोत व्यजि, कृिक समूह, सहकारी, 
कृवि उपि बिार संचालक/व्यिस्थापन सधमधत, कम्पनी तथा संघ संस्था समेत सम्झन ुपदयछ 
। 

 
३. उद्दशे्य : यस काययविधधको उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन ्:  

(क) सानीभेरी गाउँपाधलका धभर कृिक एिं बहलु सेिा प्रदायकको सहभाधगतामा सामदुावयक कृवि 
प्रसार सेिा केन्द्र माफय त ददगो कृवि प्रसार सेिा विस्तार गने आधार तयार गने । 

(ि) यस गाउँपाधलका धभरका िडास्तरमा सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्रको स्थापना एिं 
सञ्चालन सम्बन्द्धी  प्रकृयालाई मागयधनदेश गने । 

(ग) केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्द्धमा गाउँपाधलका र सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्र 
व्यिस्थापन सधमधतको भधूमका धनधायरण गने । 

(घ) सेिा केन्द्रको स्थापना तथा यसको प्रभािकारी सञ्चालन सम्बन्द्धमा संघ र प्रदेश सरकार तथा 
अन्द्य विकास साझेदारको भधूमका पवहचान गने ।  

 

पररच्छेद - २ 

सेिा केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन प्रवक्रया 
 

४. केन्द्रको स्थापना गररने : सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्रको स्थापना देहाय बमोजिम हनुेछ, 
(१) सानीभेरी गाउँपाधलकाले कृिकको िनसंख्या, कृवि तथा पश ुविकासको संभािना, कृवि उत्पादन 

पकेट क्षेर / कृवि िाली िस्तकुो उत्पादन क्लष्टर िा कृवि मूल्य शंृ्िला अिजस्थधत र कृवि 
प्रसार सेिामा कृिकको पहुँचको आधारमा सेिाको आिश्यकता पवहचान गरी कजम्तमा एक 
िडामा एक पने गरी सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्रको स्थापना गनयको लाधग सहिीकरण 
गनेछ । 

(२) सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्र सञ्चालनका लाधग गाउँपाधलकाले िडाहरुमा रहेका 
सामदुावयक भिन, कोठा िा कायायलय, सहकारीको भिन िा साियिधनक स्थान उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ । 
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(३) गाउँपाधलकाको अग्रसरतामा केन्द्रको स्थापना हनुेछ र केन्द्रलाई आत्मधनभयर एिं 
स्ि:पररचाधलत सामदुावयक संस्थाको रुपमा विकास गररनछे । 

(४) गाउँपाधलकाले केन्द्रको स्थापना तथा संचालनका लाधग संघ र प्रदेशमध्ये कुनै एक िा दिैुको 
र अन्द्य विकास साझेदारहरुको समेत सहयोग धलन सक्नेछ । 

(५) सेिा केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन केन्द्रको स्िीकृत विधान बमोजिम हनुछे । अनसूुची 
१ र अनसूुची २ बमोजिम सूचीकृत भएका कृिक र सेिा प्रदायकहरु उपजस्थत भएको 
साधारण भेलाले सियसम्मत िा सो नभए बहमुतको धनणययबाट केन्द्रको विधान स्िीकृत हनुेछ 
। 

(६) केन्द्रको विधान यस पाधलकाको कानून र यस काययविधधसंग बाजझएमा बाजझएको हदसम्म 
अमान्द्य हनुेछ । 

 

५. केन्द्रको सदस्यहरुको अधभलेि तयार गररने :  
(१) सम्बजन्द्धत िडा धभरका कृिक एिम ्सेिा प्रदायकहरुले केन्द्रको विधान बमोजिम सदस्यता 

धलन सक्नेछन ् 

(२) केन्द्रले उपदफा (१) बमोजिम सदस्यता धलने प्रयोिनको लाधग सूचना प्रिाह गरी आिेदनको 
ढाँचा सवहत कृिक एिं सेिा प्रदायकहरुबाट सदस्यताको लाधग आव्हान गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम आिदेन प्राप्त हनु आए पश्चात केन्द्रले आिदेन ददने कृिक सदस्यहरुको 
अधभलेि अनसूुची १ बमोजिम राख्नछे । 

(४) उपदफा (२) बमोजिम आिेदन प्राप्त हनु आए पश्चात केन्द्रले आिदेन ददने सेिा प्रदायकहरुको 
अधभलेि अनसूुची २ बमोजिम राख्नछे । 

(५) केन्द्रले उपदफा (३) र (४) बमोजिम तयार भएको अधभलेि िावियक रुपमा अद्यािधधक गनेछ 
।  

(६) केन्द्रको विधान बमोजिम केन्द्रले आफ्नो सदस्यहरुको सदस्यता निीकरण तथा िारेि गनय 
सक्नेछ र यसै काययविधधको अनसूुची १ र अनसूुची २ बमोजिमको वििरण अद्यािधधक गनेछ 
। 

६. केन्द्र व्यिस्थापन सधमधत :  

(१) केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्द्धी काययको लाधग एक केन्द्र व्यिस्थापन सधमधत 
रहने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सधमधतमा अनसूुची १ बमोजिमको अधभलेिमा सूचीकृत 
कृिकहरुमध्येबाट चधुनएका न्द्यूनतम २ िना मवहला प्रधतधनधध सवहत ५ िना र अनसूुची २ 
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बमोजिमको अधभलेिमा सूचीकृत सेिा प्रदायकहरु मध्येबाट चधुनएका न्द्यूनतम २ िना 
मवहला प्रधतधनधध सवहत ५ िना गरी िम्मा १० िना रहनेछन ्। 

(३) अनसूुची २ मा न्द्यूनतम ५ िना सेिा प्रदायक सूचीकृत नभएको अिस्थामा सबै सदस्य 
प्रधतधनधधको रुपमा रहनेछन ्र मवहला सेिाप्रदायक सूचीकृत नभएको िण्डमा सबै परुुि 
प्रधतधनधध चधुनन बाधा पने छैन । 

(४) उपदफा (२) बमोजिम चधुनएका प्रधतधनधधको काययअिधध २ बिय हनुेछ । एक पटक 
चधुनएका प्रधतधनधध बढीमा थप एक काययअिधधको लाधग चधुनन सक्नछेन ्। 

(५) उपदफा (४) मा िसेकैु लेजिएता पधन अनसूुची १ मा सूचीकृत सबै कृिक िा अनसूुची २ 
मा सूचीकृत सबै सेिा प्रदायकको दइुय काययअिधध पधुगसकेको िण्डमा पनु: चधुनन बाधा पने 
छैन । 

(६) यस दफा बमोजिम गठन भएको केन्द्र व्यिस्थापन सधमधतमा कृिकहरुमध्येबाट चधुनएका 
५ प्रधतधनधधबाट छाधनएका १ र सेिा प्रदायकहरु मध्येबाट चधुनएका ५ प्रधतधनधधबाट 
छाधनएका १ गरी िम्मा २ सह-अध्यक्ष रहने छन ्। 

(७) सधमधतको िैठकको अध्यक्षता सह-अध्यक्षहरुबाट ६-६ मवहनामा आलोपालो हनुेछ । 

(८) उपदफा (२) मा उल्लेि भए बमोजिम कृिकहरु मध्यबेाट चधुनएका न्द्यूनतम ३ िना र 
सेिा प्रदायकहरु मध्येबाट चधुनएका न्द्यूनतम ३ िना गरी कम्तीमा िम्मा ६ िनाको 
उपजस्थत भएमा सधमधतको िैठकको गणपरुक संख्या पगेुको माधननछे । 

(९) तत्कालीन सहअध्यक्षले सधमधतको िैठक बोलाउनेछन ् र सधमधतको िैठकको धनणययहरु 
उपजस्थत सदस्यको सियसम्मत िा बहमुतले स्िीकृत गरे बमोजिम हनुेछ । तर मत बराबर 
भएको िण्डमा सम्बजन्द्धत िडाको िडाध्यक्षले सहजिकरण गरी मत ददए बमोजिम हनुेछ । 

(१०) सधमधतले केन्द्रको दैधनक काययसञ्चालन गने काययको लाधग सधमधतको कुनै सदस्य िा सेिा 
प्रदायक िा कृवि प्राविधधक िा कमयचारीलाई व्यिस्थापकको रुपमा जिम्मिेारी तोक्न सक्नछे 
। 

(११) केन्द्रले पाधलकासंग सम्पकय /सञ्चार गनुय पदाय िडाध्यक्ष माफय त गनुयपनेछ । 

(१२) यस काययविधधमा उल्लेि भए बाहेक सधमधतको अन्द्य काययहरुको सम्पादन प्रवक्रया केन्द्रको 
विधान बमोजिम हनुछे । 
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७. केन्द्रले उपलब्ध गराउन ेसेिाहरु :  

(१) केन्द्रले सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा र व्यािसावयक कृवि प्रसार सेिा गरी दईु प्रकृधतका 
सेिाहरु उपलब्ध गराउनेछ । 

(२) केन्द्रले संघ, प्रदेश र यस गाउँपाधलकाबाट प्राप्त गरेको स्रोत साधनको पररचालन गरी 
अनसूुची ३ मा उल्लेि भए बमोजिमको सामदुावयक कृवि प्रसार सेिाप्रिाह गनेछ । 

(३) केन्द्रले उपदफा (२) बमोजिमको कायय सम्पादन गनय पाधलकाको समन्द्िय तथा स्िीकृधतमा 
अन्द्य संघ संस्थाको सहयोग प्राप्त गनय सक्नछे । 

(४) केन्द्रले आफ्नो स्रोत साधन तथा सेिा प्रिाहबाट आियन गरेको सेिा शलु्कको पररचालन 
गरी अनसूुची ४ बमोजिमको व्यािसावयक कृवि प्रसार सेिा प्रिाह गनेछ । 

(५) केन्द्रले अनसूुची १० बमोजिमको ढाँचामा केन्द्रको व्यािसावयक योिना बनाइ आफैँले िा 
अनसूुची २ बमोजिम सूचीकृत सेिा प्रदायकहरुको पररचालन गरी उपदफा (४) बमोजिमका 
व्यािसावयक कृवि प्रसार सेिा प्रिाह हनु ेव्यिस्था धमलाउनेछ । सामान्द्यतया सेिा प्रिाह 
गदाय केन्द्रले धनिी सेिा प्रदायकलाई पररचालन गनेछ र धनिी सेिा प्रदायकबाट उि सेिा 
उपलब्ध हनु नसक्ने िा उपलब्ध भएको सेिाको पररमाण िा गणुस्तर न्द्यून भएको अिस्थामा 
केन्द्र आफैँले सम्बजन्द्धत सेिा प्रिाह गनय सक्नेछ । 

(६) केन्द्र बहलु सेिा आिश्यक पने कृिक सदस्यहरूको सम्पकय  थलोको रुपमा रहनेछ । 

(७) सूचीकृत भएका सेिा प्रदायकहरु माफय त कृिकको माग बमोजिम अनसूुची ४ बमोजिमको 
सेिा प्रिाह गनुय केन्द्रको दावयत्ि हनुेछ । 

(८) केन्द्रले अनसूुची २ मा सूचीकृत सेिा प्रदायकहरु पररचालन गरी संघ, प्रदेश र पाधलकाबाट 
उपलब्ध गराइएको अनदुाधनत कृवि सामग्री र सेिाहरु (भौचर समेत) प्रिाह गनेछ । 

(९) यस काययविधधमा अन्द्यर िसेकैु लेजिएता पधन सेिा शलु्क प्राप्त गनय नपाउने गरी अनसूुची 
३ बमोजिमको सामदुावयक सेिा प्रदान गनय केन्द्र िा सेिा प्रदायकलाई बाध्य पाररन ेछैन 
। तर संघ, प्रदेश र पाधलकाबाट स्रोत साधन उपलब्ध भएको िण्डमा अनसूुची ३ बमोजिम 
तोवकएका सामदुावयक सेिा प्रिाह गनुय केन्द्रको दावयत्ि हनुेछ । 

(१०) केन्द्रबाट प्रिाह हनुे अनसूुची ३ र अनसूुची ४ बमोजिमका सेिाहरुको गणुस्तर प्रचधलत 
कानून बमोजिम हनुछे र प्रचधलत कानूनमा व्यिस्था नभएको हकमा गाउँपाधलकाले आिश्यक 
सहजिकरण गनेछ । 

(११) गाउँपाधलकाको कृवि तथा पशपुन्द्छी शािा र पाधलका अन्द्तगयत गदठत पाधलकास्तरीय कृवि 
विकास सधमधत र िडा सधमधतिाट सञ्चालन हनुे योिना तथा अनगुमन सम्बन्द्धी काययमा 
केन्द्रले आिश्यक सघाउ प-ुयाउन ुपनेछ ।  
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(१२) केन्द्रको आफ्नो छुटै्ट कोि हनुेछ र कोिको आम्दानीको स्रोत सेिा शलु्क, भाडा शलु्क, बीउ 
पूिँी सहयोग, सेिा प्रदायकको पररचालन/व्यािसावयक योिना कायायन्द्ियनबाट सजृित नाफा 
हनुेछ । 

(१३) कोिको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन केन्द्रको विधान बमोजिम हनुेछ र कोिमा प्राप्त हनुे रकम 
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्द्यता प्राप्त बाजणज्य बैंकमा िाता िोधल आम्दानी बाँध्न ुपनेछ । 

(१४) केन्द्रको बैंक िाता संचालन केन्द्र व्यिस्थापन सधमधतको कोिाध्यक्ष, सजचि र सधमधतको 
धनणयय बमोजिम तोवकएको दईु िना सदस्यको संयिु हस्ताक्षरमा गररनेछ । 

(१५) केन्द्रले आफूले सम्पादन गरेका काययहरु एिम ्आधथयक कृयाकलापहरुमा पारदजशयता कायम 
गनुयपनेछ र बियको कम्तीमा एक पटक अनसूुची १ र अनसूुची २ मा सूचीकृत भएका 
सदस्यहरुको साधारण भेला आयोिना गरी लेिा प्रधतिेदन पाररत गनुयपनेछ । 

 

८. क्षमता विकास सम्बन्द्धी व्यिस्था : 
 

(१)  सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्रमा काययरत प्राविधधक कमयचारी र संचालकलाई आिश्यकता 
अनसुार गाउँपाधलकाको कृवि तथा पशपुन्द्छी विकास शािाले प्राविधधक सहयोगका साथै 
कृवि प्रविधध पररक्षण, प्रदशयन, व्यिसावयक योिना धनमायण आदीमा क्षमता विकास गनेछ । 

 

(२)  गाउँपाधलकाले उपदफा (१) अनसुार केन्द्रको क्षमता विकास सम्बन्द्धी काययका लाधग नेपाल 
सरकार, मन्द्रालय मातहतका धनकाय र प्रदेश सरकार मातहतका धनकाय तथा कृवि के्षरमा 
काम गने अन्द्य संघ सस्थासंगसमेत आिश्यक समन्द्िय र साझेदारी गनय सक्नछे । 

 

९. सेिा शलु्क धनधायरण सम्बन्द्धी व्यिस्था : सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्रले सेिाग्राहीलाई 
व्यािसावयक सेिा प्रदान गरे िापत धलन ेसेिा शलु्क अनसूुची ८ बमोजिमको ढाचँामा धनधायरण गनय 
गाउँपाधलकाले केन्द्रलाई आिश्यक सहिीकरण गनेछ । 

 

१०.  िनशजिको व्यिस्था र पररचालन : केन्द्रलाई आिश्यक पने कमयचारीको दरबन्द्दी स्िीकृती, 
धनयजुि र पररचालन देहाय बमोजिम हनुेछ, 
(1) केन्द्र व्यिस्थापन सधमधतले स्िीकृत गरे बमोजिम केन्द्रलाई आिश्यक पने प्राविधधक र अन्द्य 

कमयचारीको दरबन्द्दी संख्याको धनधायरण हनुेछ । 

(2) केन्द्र स्थापनाको शरुुिाती चरणमा आिश्यक पने प्राविधधक कमयचारी स्ियं गाउँपाधलकाले 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ िा केन्द्रले धनयिु गरेका कमयचारीको तलब भत्तामा योगदान गनय 
सक्नेछ । 
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(3) अनसूुची ३ बमोजिमका सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा सम्बन्द्धी काययको संचालन, रेिदेि, 
अनगुमन र सपुररिेक्षण तथा आिश्यक धनयधमत प्राविधधक सेिा प्रदान गनय गाउँपाधलकाको 
कृवि र पशपुन्द्छी शािाले सम्बजन्द्धत सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्रको संलग्नता र 
समन्द्ियमा  गनय सक्नछे । 

(4) उपदफा (२) बमोजिम धनयिु भएका प्राविधधक कमयचारीले सेिा प्रदायक माफय त प्रिाह गररने 
कृवि प्रसार सम्बन्द्धी व्यािसावयक सेिाहरुको संचालनमा प्राविधधक सहयोग, रेिदेि, अनगुमन 
र धनयन्द्रण गनय सघाउ पयुायउनेछ । 

(5) प्राविधधक कमयचारीको विस्ततृ कायय वििरण (TOR) अनसूुची ७ बमोजिम हनुेछ । 

(6) केन्द्र व्यिस्थापन सधमधतले केन्द्रको दैधनक कायय संचालन गने काययको लाधग सधमधतको कुन ै
सदस्य िा कृवि प्राविधधक िा कमयचारीलाई व्यिस्थापकको रुपमा जिम्मेिारी तोक्न सक्नछे 
। 

(7) व्यिस्थापकको काम, कतयव्य र जिम्मिेारी सधमधतले तोके बमोजिम हनुेछ । 

(8) व्यािसावयक कृवि प्रसार सम्बन्द्धी सेिा प्रिाह गनय केन्द्रमा सूचीकृत स्थानीय सेिा 
प्रदायकहरुलाई पररचालन गने व्यिस्था धमलाइनेछ । 

 

११.  गाउँपाधलका माफय त केन्द्रलाई उपलब्ध हनु सक्ने सहयोग : सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा 
केन्द्रको स्थापना, संचालन तथा व्यिस्थापन काययमा सघाउ परुयाउन गाउँपाधलकाको तफय बाट 
अनसूुची ५ बमोजिमको सहयोग र सहिीकरण गनय सवकनेछ । 

 

 

 

पररच्छेद - ३ 

काम, कतयव्य र अधधकार 

 

१२.  केन्द्र व्यिस्थापन सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकार : यस काययविधधमा उजल्लजित 
व्यिस्थाको अधतररि दफा ६ बमोजिम गठन भएको केन्द्र व्यिस्थापन सधमधतको काम, कतयव्य र 
अधधकार देहायबमोजिम हनुछे, 
(क) दफा ७ को उपदफा (२) र (४) बमोजिमका सेिाहरु प्रिाहको लाधग केन्द्रको िावियक एिम ्

आिधधक योिना तथा काययक्रम र बिेट तिुयमा, स्िीकृधत र कायायन्द्ियन गने । 

(ि) केन्द्रको विधान बमोजिम कृिक र सेिा प्रदायकबाट सदस्यताको लाधग आिेदन आव्हान गने 
र सदस्यहरुको सूचीलाई अनसूुची १ र २ बमोजिमको अधभलेि अनसुार िावियक रुपमा 
अद्यािधधक गने । 
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(ग) सेिा प्रदायक र कृिक बीच धनयधमत अन्द्तवक्रय या गरी कृिकलाई आिश्यक परेको दफा ७ 
को उपदफा (२) र (४) बमोजिमको कृवि प्रसार सेिाको विस्तार गने । साथै, सम्भि भएसम्म 
कृिक र सेिा प्रदायक बीच सहकायय गरी आिश्यक सेिाको सह-धनमायण िा सह-उत्पादन 
गने व्यिस्था धमलाउने । 

(घ) दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिमका काययहरु सञ्चालनको लाधग प्रस्तािना तयार गरी 
सम्बजन्द्धत िडा तथा गाउँपाधलका तहमा समक्ष पेश गने । 

(ङ) सेिा प्रदायकको विकास र क्षमता विस्तार गने । 

(च) केन्द्रलाई आत्मधनभयर संस्थाको रुपमा विकास गनय व्यािसावयक योिना बनाइ कायायन्द्ियन 
गने । 

(छ) केन्द्रको आम्दानी र िचयको लेिा वहसाब राख्न ेएिम ्साियिधनकीकरण गने । 

(ि) यस गाउँपाधलकासंगको समन्द्ियमा गाउँपाधलकाले धनधायरण गरेको मापदण्ड बमोजिम सेिा 
प्रदायकले प्रदान गने सेिाको गणुस्तर धनधायरण, सेिा प्रदायकको पाररश्धमक तथा केन्द्रले 
धलने सेिा शलु्क धनधायरण गने । 

(झ) गाउँपाधलकाको कृवि तथा पशपुन्द्छी हेने शािासंग धनयधमत रुपमा समन्द्िय गने । 

(ञ) सेिा प्रिाहको लाधग आिश्यकतानसुार आचार संवहता एिम ्आन्द्तररक मापदण्डहरु बनाइ 
लागू गने । 

(ट) पाधलकाको परामशय र समन्द्ियमा आिश्यकतानसुार कृवि प्राविधधक र अन्द्य कमयचारीको 
धनयजुि र पररचालन गने । 

(ठ) केन्द्रको कायायलय व्यिस्थापन एिं दैधनक कायय सञ्चालन गने । 

(ड) यस गाउँपाधलकाको समन्द्ियमा संघ र प्रदेश सरकार एिं अन्द्य संघ संस्थाबाट सहयोग प्राप्त 
गरी सेिा प्रदायकको विकास, क्षमता अधभिवृि र पररचालन गने । 

(ढ) कृिक तथा सेिा प्रदायकको सपुररिेक्षण गने, गनुासो सनुिुाइको संयन्द्र धनमायण गने र 
गनुासाहरुको सम्बोधन गने । 

(ण) चौमाधसक एिं िावियक रुपमा केन्द्रले सम्पादन गरेको काययको समीक्षा गने । 

(त) अन्द्तर सरकारी धनकाय, कृिक समूह, सहकारी र अन्द्य वित्तीय संस्थाहरुसंग समन्द्िय एिं 
सहकायय गने । 

 

१३.  गाउँपाधलकाको भधूमका र दावयत्ि : सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्रको स्थापना, संचालन 
र धनयमन सम्बन्द्धमा पाधलकाको भधूमका र दावयत्ि देहाय बमोजिम हनुेछ, 
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(१) गाउँपाधलकाले आफ्नो प्रचधलत ऐन, काननु र यस काययविधध बमोजिम केन्द्रको दताय निीकरण 
तथा धनयमन गनेछ । 

(२) गाउँपाधलकाले िडास्तरमा केन्द्र स्थापना गनय सहयोग िा पूरक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ 
। 

(३) गाउँपाधलकाले िडास्तरमा ददगो रुपले केन्द्र सञ्चालन गनय कृवि तथा पशपुन्द्छी शािामाफय त 
क्षमता विकास एिम ्आिश्यक सहजिकरण गनेछ । 

(४) गाउँ क्षेरधभर स्थावपत सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्रहरुको संचालन तथा धनयमन गने 
सन्द्दभयमा कृवि विकास शािाले सहिीकरण गनुयको साथै सजचिालयको भधूमका धनिायह गनेछ 
।  

(५) गाउँपाधलका आफैँले िा कुन ैधनकायबाट केन्द्रको दैधनक कायय संचालनका  लाधग आिश्यक 
पने भिन/िधमनको उपलब्धता गराउन सहयोग गनेछ । 

(६) गाउँपाधलकाले केन्द्रबाट प्रिाह हनुे सेिा एिं कृवि सामग्रीको गणुस्तर धनयमन गनेछ । 

(७) गाउँपाधलकाले केन्द्रको क्षमताले भ्याएसम्म िडातहमा सञ्चालन हनु े कृवि प्रविधध प्रसारको 
कायय केन्द्रको संलग्नता िा समन्द्ियमा सञ्चालन गनेछ । 

(८) गाउँपाधलकाले केन्द्रमाफय त अनसूुची ३ बमोजिमको काययसम्पादनको लाधग स्रोत साधनको 
व्यिस्था गनय सक्नेछ । 

(९) सम्बजन्द्धत िडाको िडाध्यक्ष केन्द्रको संरक्षकको रुपमा रहनेछन ्र यस काययविधध बमोजिम 
धनणयय प्रकृयामा सहजिकरण गनेछ । 

(१०) गाउँपाधलकाले िडा तहको कृवि नीधत, योिना, तथयांक सम्बन्द्धी पषृ्ठपोिणको लाधग केन्द्रको 
पररचालन गनय सक्नछे । 

(११) कृवि अनसुन्द्धानमा संलग्न धनकायहरु लगायत अन्द्य सम्बजन्द्धत धनकायहरुसंग समन्द्िय गनय 
पाधलकाले केन्द्रलाई आिश्यक सहजिकरण गनेछ । 

(१२) गाउँपाधलकाले संभि भए सम्म गाउँपाधलका धभर कृवि प्रसार सेिा प्रिाहको लाधग धनिी सेिा 
प्रदायकको विकासको लाधग सहजिकरण एिं धनयमन गनेछ । तर सामान्द्यतया धनिी सेिा 
प्रदायकबाट सम्पादन हनुे काययमा गाउँपाधलकाको प्रत्यक्ष संलग्नता हनुेछैन । 

(१३) गाउँपाधलकाले कृवि र पशसेुिा शािा माफय त सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्रलाई आिश्यक 
प्राविधधक सहयोग गनेछ । 

(१४) गाउँपाधलकाले सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्रबाट गणुस्तरीय, प्रभािकारी र पारदशी सेिा 
प्रिाह भएको/नभएको अनगुमन तथा धनयमन गनेछ । 
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(१५) केन्द्रको ददगो विकासमा साझेदारी गनय इच्छुक संघ, संस्थाहरुसंग गाउँपाधलकाले आिश्यक 
समन्द्िय र सहकायय गनेछ । 

(१६) गाउँपाधलकाले एउटै प्रकृधतको काययको लाधग कुनै पधन तह िा धनकायबाट केन्द्रलाई हनु े
सहयोगमा दोहोरोपना हनु नददन यस सम्बन्द्धी अधभलेि राख्न ेर अनगुमन तथा धसफाररश गने 
कायय गनेछ । 

(१७) गाउँपाधलकाले प्रदेश मन्द्रालय अन्द्तगयतका प्रदेशस्तर िा जिल्लास्तर धनकायहरु संग समन्द्िय 
गरी केन्द्रको विकासमा साझेदारीको लाधग स्रोत िटुाउन आिश्यक भधूमका धनिायह गनेछ । 

(१८) गाउँपाधलकाले नेपाल सरकार, मन्द्रालय मातहतका धनकायबाट केन्द्रको विकासको लाधग 
प्राप्त हनुे स्रोत साधनको प्रभािकारी पररचालनमा समन्द्ियकारी भधूमका धनिायह गनेछ । 

 

 

पररच्छेद - ४ 

केन्द्रको दताय र निीकरण सम्बन्द्धी व्यिस्था 
 

१४.  केन्द्रको दताय र निीकरण :   

(१) केन्द्रको दताय यस गाउँपाधलकाको प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतले गनेछ ।दताय प्रयोिनका लाधग 
प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतले कृवि/पश ुशािा प्रमिुलाई अधधकार प्रत्यायोिन गनय सक्नेछ 
। 

(२) गाउँपाधलकाको कृवि/पश ु शािाले केन्द्रको दतायको अधभलेि राख्नछे र अनसूुची ११ 
बमोजिमको ढाँचामा केन्द्रलाई दताय प्रमाण-पर उपलब्ध गराउने छ । 

(३) केन्द्रको दताय गनय आउदा धनिदेनका साथ संलग्न गनुयपने कागिातहरुको वििरण अनसूुची 
१२ बमोजिम हनुेछ । 

(४) दफा १ बमोजिम दताय भएका केन्द्रहरुको निीकरण प्रत्येक ििय गाउँपाधलकाको प्रमिु 
प्रशासकीय अधधकृतले गनेछ र निीकरण गने अधधकार प्रत्यायोिन गररएको हकमा सम्बजन्द्धत 
कृवि/पश ुशािा प्रमिुले गनेछ । 

(५) गाउँपाधलकाको कृवि/पश ुशािाले केन्द्रको निीकरणको अधभलेि राख्नछे र निीकरणको 
ढाँचा अनसूुची १३ बमोजिम हनुेछ । 

(६) केन्द्रको दताय निीकरण गदाय धनिदेन साथ संलग्न गनुयपने कागिातहरुको वििरण अनसूुची 
१४ बमोजिम हनुेछ । 
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पररच्छेद - ५ 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन  
१५.  अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गररने : 

(१) केन्द्र व्यिस्थापन सधमधतले धनयधमत रुपमा केन्द्रबाट सम्पाददत काययको अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन गनेछ । 

(२) गाउँपाधलकाले केन्द्रको उपलजब्ध तथा प्रभािकाररता मूल्याङ्कन गनेछ । 

(३) सामान्द्यतया िडाध्यक्षले गाउँपाधलकाको प्रधतधनधधको रुपमा समेत केन्द्रको अनगुमन तथा 
सपुररिेक्षण गनेछन ्। 

(४) केन्द्रको प्रधतफल, उपलजब्ध तथा प्रभािकाररता मूल्याङ्कनका न्द्यूनतम आधारहरु अनसूुची ६ 
मा उल्लेि भए बमोजिम हनुछेन ्।  

(५) केन्द्र व्यिस्थापन सधमधतले कम्तीमा बियको एक पटक केन्द्रबाट सम्पादन भएका काययहरुको 
िावियक प्रगधत प्रधतिदेन र लेिा सम्बन्द्धी प्रधतिदेन सम्बजन्द्धत िडाध्यक्ष माफय त गाउँपाधलका 
समक्ष पेश गनुयपनेछ । 

(६) संघ र प्रदेश सरकारले आिश्यकतानसुार केन्द्रको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गनय सक्नछेन ्। 

(७) गाउँपाधलकाले कृवि तथा पश ुसेिा शािा माफय त केन्द्रबाट प्रिाह हनुे सेिाको गणुस्तरको 
मापन अनसूुची ९ बमोजिमको ढाँचाको आधारमा गने गराउने व्यिस्था धमलाउने छ । 

(८) गाउँपाधलका स्तरीय कृवि विकास सधमतीले कृवि सेिा केन्द्रको अनगुमन, धनरीक्षण गरी 
आिश्यक पषृ्ठपोिण ददन सक्नेछ । 

(९) अनगुमनको क्रममा केन्द्र व्यिस्थापन सधमधतले आफ्नो स्िीकृत विधान बमोजिम गनुयपने 
तोवकएका काययहरु नगरेको, लापरिाही गरेको, आधथयक वहनाधमना गरेको िा वहनाधमना गने 
आशय देजिएको िण्डमा गाउँपाधलकाले सधमधतलाई सचेत गराउनेछ । 

(१०) उपदफा (९) बमोजिम पटक पटक सचेत गराउदा समेत अटेर गरी यस प्रकारका काययशैली 
नरोवकएको िण्डमा गाउँपाधलकाले मौिदुा केन्द्र व्यिस्थापन सधमधतको पनुगयठन गनय 
सहिीकरण गनेछ िा सो सधमधत िारेि गरी नयाँ सधमधत गठन गनय धनदेशन ददन सक्नेछ । 
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पररच्छेद - ६ 

विविध 

 

१६.  प्रचधलत काननु बमोजिम हनुे :यस काययविधधमा उल्लेि नभएका कुराहरु प्रचधलत काननु 
बमोजिम हनुेछ । 

१७. बाधा अडकाउ फुकाउ : यस काययविधध कायायन्द्ियन सम्बन्द्धमा कुनै दिविधा भएमा सोको धनिारण 
काययपाधलकाले गनेछ । 

१८.  संशोधन तथा िारेिी : यो काययविधध गाउँपाधलकाले आिश्यकता अनसुार संशोधन तथा िारेि 
गनय सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची - १ 

(दफा ५ को उपदफा ३ संग सम्बजन्द्धत) 

कृिक सदस्यहरुको अधभलेि  

पाधलकाको नाम :                                   
िडा नम्बर : 

क्र.सं. 
कृिकको नाम 

थर 
धलङ्ग 

गाउँ/टोलको 
नाम 

िेती गरेको 
िधमनको 
क्षरेफल 
(रोपनी) 

मखु्य पश ु
चौपाया/संख्या 

मखु्य 
िेती/पशपुालन 

गरेको 
बाली/िस्त ु

फोन 
नम्बर 

कैवफयत 
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अनसूुची - २ 

(दफा ५ को उपदफा ४ संग सम्बजन्द्धत) 

सेिा प्रदायकहरुको अधभलेि  

पाधलकाको नाम :                   िडा नम्बर : 

क्र.सं
. 

सेिा 
प्रदायकको 
नाम थर 

धल
ङ्ग 

गाउँ/टोल
को नाम 

शैजक्षक 
योग्यता 

ताधलम 
फमय दताय 
भएको भए 
सोको नाम 

सेिाको 
प्रकार 

सेिा सम्बन्द्धी 
विस्ततृ 
वििरण 

फोन  

नम्बर 
कैवफयत 
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अनसूुची - ३ 

(दफा ७ को उपदफा २ संग सम्बजन्द्धत) 

केन्द्रबाट प्रिाह हनुे सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा  

(क) कृवि बाली िस्त,ु पशपुन्द्छी र माछाको नयाँ िात/नश्लहरुको परीक्षण तथा प्रदशयन । 

(ि) कृवि बाली िस्त,ु पशपुन्द्छी र माछा उत्पादनसंग सम्बजन्द्धत आधधुनक प्रविधधको परीक्षण तथा 
प्रदशयन । 

(ग) कृवि बाली िस्त,ु पशपुन्द्छी र माछा उत्पादनसंग सम्बजन्द्धत सहभाधगतात्मक परीक्षण/अनसुन्द्धान 
(पावटयधसपेटरी एक्सन ररसचय) । 

(घ) एकीकृत बाली/शर ु िीि व्यिस्थापन/िाद्यतत्ि पाठशाला तथा कृवि व्यिसाय/बीउ 
उत्पादन/पोिण/ व्यािसावयक/वित्तीय साक्षरता पाठशाला सञ्चालन । 

(ङ) आधधुनक, िेती लागत तथा काययबोझ न्द्यूधनकरण गने कृवि औिार उपकरणहरुको परीक्षण तथा 
प्रदशयन । 

(च) कृवि बाली िस्त,ु पशपुन्द्छी र माछा सम्बन्द्धी सामूवहक ताधलम । 

(छ) कृिक समूह तथा कृवि सहकारी संस्था गठन/पनुगयठनका लाधग सहजिकरण एिम ्क्षमता विकास 
। 

(ि) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृिकहरुलाई लजक्षत गरी सञ्चालन गरेका काययक्रमहरुको प्रचार 
प्रसार । 

(झ) भौचर प्रणाली तथा वकसान काडयको कायायन्द्ियन । 

(ञ) सामदुावयक कृवि बिार स्थापना । 

(ट) सामदुावयक कृवि बिार सूचना प्रणालीको स्थापना । 

(ठ) कृवि तथा कृवि बिार सम्बन्द्धी अध्ययन/सिेक्षण । 

(ड) रैथाने बाली तथा पशपुन्द्छीको संरक्षण । 

अनसूुची - ४ 
(दफा ७ को उपदफा ४ संग सम्बजन्द्धत) 

केन्द्रबाट प्रिाह हनुे व्यािसावयक कृवि प्रसार सेिा  

 

(क) कृिकको मागमा आधाररत कृवि सामग्रीको आपूधतय तथा परामशय (भाडामा कृवि यन्द्र उपकरण 
उपलब्ध गराउने समेत) । 

(ि) बीउ, बेनाय, नश्लको उत्पादन नसयरी तथा स्रोत केन्द्र । 
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(ग) व्यािसावयक योिना धनमायणको लाधग स्रोत व्यजिको उपलब्धता । 

(घ) वित्तीय सेिाका लाधग सहजिकरण । 

(ङ) विधभन्न कृवि सम्बन्द्धी पाठशाला तथा ताधलमको लाधग स्रोत व्यजिको उपलब्धता । 

(च) आधधुनक कृवि प्रविधध एिम ्व्यिसाय परामशय । 

(छ) पशपुन्द्छी तथा माछाको उपचार, िोप तथा भ्याजक्सनसेन । 

(ि) पश ुिस्तमुा कृधरम गभायधान । 

(झ) बालीनालीको उत्पादनमा आिश्यक पने विशिेज्ञ/विजशष्ट सेिा तथा परामशय, िस्तै: काँटछाँट, 

बाली रोग पवहचान एिं बाली उपचार, रासायधनक तथा िैविक वििादी छकय ने, थोपा धसंचाइ 
लगायत निीन धसंचाइ प्रविधधको िडान, प्लावष्टक घर/टनेल िडान, िानस्पधतक प्रिनन,् बीउ 
उत्पादन, भण्डारण, उत्पादनोपरान्द्त क्षधत न्द्यूधनकरण, घरायसी प्रशोधन आदद । 

(ञ) कृवि बाली िस्त,ु पशपुन्द्छी र माछाको रोग तथा कीराको धनदान प्रयोगशाला सेिा । 

(ट) माटो परीक्षण प्रयोगशाला सेिा । 

(ठ) कृवि यन्द्र तथा उपकरण सञ्चालन परामशय एिम ्ममयत सेिा । 

(ड) व्यािसावयक तथा वित्तीय साक्षरता/परामशय । 

(ढ) पोिण साक्षरता तथा परामशय । 

(ण) बाली तथा पशपुन्द्छी बीमा अधभकताय एिम ्सहजिकरण । 

(त) कृवि उपिहरु संकलन, ढुिानी र बिारीकरण सम्बन्द्धी सहजिकरण सेिा । 

(थ) कृवि उपि भण्डारण सेिा (जचस्यान तथा भण्डारण केन्द्रहरु सन्द्चालकहरु माफय त) । 
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अनसूुची - ५ 
(दफा ११ संग सम्बजन्द्धत) 

गाउँपाधलका माफय त केन्द्रलाई उपलब्ध हनुे सहयोग  

 

(क) केन्द्रको स्थापनाको लाधग प्रारजम्भक (गठन तथा पररचालन) प्रकृयामा सहजिकरण । 

(ि) कृिक र सेिा प्रदायक बीच समन्द्िय गरी सेिा प्रिाहमा सहजिकरण गनय र केन्द्रको 
व्यिस्थापनमा सघाउन धनजश्चत समयको लाधग कृवि प्राविधधकको उपलब्धता । 

(ग) कृवि प्राविधधक पररचालन सम्बन्द्धी काययको सहजिकरण । 

(घ)  कायायलय व्यिस्थापन न्द्यूनतम सहयोग (धमधनमम ्लजिवष्टक) । 

(ङ)  कृिकहरुबाट माग भएको/हनुे सेिाको आकँलन गनय सहयोग । 

(च)  सेिा प्रदायकको नक्शांकन तथा क्षमता आकँलन गनय सहयोग । 

(छ)  िावियक तथा आिधधक योिना एिम ् व्यािसावयक योिना तयारी तथा कायायन्द्ियनमा 
सहजिकरण । 

(ि)  काययविधध अनरुुप हनुे गरी सेिा प्रदायकको विकासमा सहयोग । 

(झ)  प्राविधधक एिम ्व्यिस्थापकीय क्षमता विकास । 

(ञ)  विधान एिम ्काययसञ्चालन प्रकृया तयारीमा सहजिकरण । 

(ट)  अनगुमन तथा मूल्याङ्कन काययमा सहजिकरण । 

(ठ)  सूचना व्यिस्थापन प्रणाली स्थापना । 
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अनसूुची - ६ 
(दफा १५ को उपदफा ४ संग सम्बजन्द्धत) 

केन्द्रको प्रधतफल, उपलजब्ध तथा प्रभािकाररता मूल्याङ्कनका न्द्यूनतम आधारहरु 

 

(1)  प्रधतफल मूल्याङ्कनका न्द्यूनतम आधारहरु 

 

क्र.सं
. 

आधारहरु सूचक सूचनाको स्रोत 
कैवफय
त 

१ 
कृिक सदस्यहरुको सदस्यता 
विस्तार 

संख्या केन्द्रको अधभलेि  

२ 
कृवि प्रसार सेिा (अनसूुची ३ 
बमोजिम) को विस्तार 

िडा धभर सेिा प्राप्त गने 
कृिक घरधरुीको प्रधतशत 

केन्द्रको सिेक्षण  

३ कृवि सेिा प्रदायकको विस्तार संख्या केन्द्रको अधभलेि  

४ 
कृवि सेिा प्रदायकबाट अनसूुची ४ 
बमोजिमको सेिामा विस्तार 

िडा धभर सेिा प्राप्त गने 
कृिक घरधरुीको प्रधतशत 

सेिा प्रदायकको 
प्रधतिदेन 

 

 

(२) उपलजब्ध तथा प्रभाि मूल्याङ्कनका न्द्यूनतम आधारहरु 

 

क्र.सं. आधारहरु सूचक 
सूचनाको 
स्रोत 

कैवफयत 

१ 
िडाका प्रमिु बालीको उत्पादकत्ि 
िृवि 

उत्पादकत्ि 
मे.टन/हेक्टर 

स्थानीय 
तहबाट 
सिेक्षण हनु े

िाली िस्तहुरु 
िडाले धनधायरण 
गने २ िडाका प्रमिु बालीको उत्पादन िृवि उत्पादन मेटन 

३ िडाका कृिकहरुको आम्दानी िृवि रु/घरपररिार  

४ िडाका सेिा प्रदायकको आम्दानी िृवि रु/सेिा प्रदायक  

५ िडा धभर कृवि के्षरमा रोिगारी शृ्िना 
रोिगारी शृ्िना 
संख्या 

 

६ 
िडा धभरका कृिकहरुको कृवि प्रसार 
सेिा प्रधतको सन्द्तषु्टी 

सन्द्तषु्ट हनुे कृिकको 
प्रधतशत 
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अनसूुची - ७ 

(दफा १० को उपदफा ४ संग सम्बजन्द्धत) 

कृवि प्राविधधकको कायय वििरण (Terms of Reference) 

कृवि प्राविधधकले कृवि प्रसार सेिा केन्द्रको मातहतमा रही केन्द्रको काययके्षर धभरका कृिकहरुलाइ 
प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने गरी कृवि प्रसार सम्बन्द्धी सामदुावयक सेिाको संचालन गरी आिश्यक प्राविधधक सेिा 
उपलब्ध गराउने छन ् । कृवि प्राविधधकले केन्द्रमा सूचीकृत सेिा प्रदायकहरुलाई पररचालन गरी 
केन्द्रको व्यािसावयक योिनामा समािेश भएका कृयाकलापहरुको कायायन्द्ियन गने, प्राविधधक रेिदेि 
गने र सेिाको गणुस्तर अनगुमन तथा सपुररिेक्षण गने गराउने कायय गने छन ्। कृवि प्राविधधकले 
केन्द्र व्यिस्थापन सधमधतको धनदेशनमा केन्द्रसंग सम्िि व्यजि, संस्था, सहयोगी धनकाय र पाधलकासंग 
आिश्यक समन्द्िय गरी काम गनेछन ्। 

(क)  भधूमका र जिम्मेिारी : 
(१) िडाधभरका कृिक, कृवि समूह, सहकारी र स्थानीय सेिा प्रदायकहरुको अधभलेि तयार गने 

र अध्यािधधक गने । 

(२) केन्द्रको िावियक एिम ्आिधधक योिना तथा काययक्रम र बिेट तिुयमा तथा कायायन्द्ियनमा 
सहयोग गने । 

(३) केन्द्रको काययके्षर धभर कृवि बाली िस्त,ु पशपुन्द्छी र माछाको नयाँ िात/नश्लहरु तथा 
उत्पादनसंग सम्बजन्द्धत आधधुनक प्रविधध एिं कृवि औिार उपकरणहरुको परीक्षण तथा प्रदशयन 
गने गराउने । 

(४) कृिक समूह तथा कृवि सहकारी संस्था गठन/पनुगयठनका लाधग सहजिकरण गने र कृिकको 
प्राविधधक क्षमता विकास सम्बन्द्धी ताधलम संचालन गने । 

(५) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृिकहरुलाई लजक्षत गरी सञ्चालन गरेका काययक्रमहरुको प्रचार 
प्रसार र कायायन्द्ियन प्रवक्रयामा सहिीकरण गने । 

(६) भौचर प्रणाली तथा वकसान काडयको कायायन्द्ियनमा आिश्यक सहयोग र सहिीकरण गने । 

(७) एकीकृत बाली/शरिुीि व्यिस्थापन/िाद्यतत्ि पाठशाला तथा कृवि व्यिसाय/बीउ उत्पादन र 
पोिण जशक्षा सम्बन्द्धी काययक्रम संचालनमा आिश्यक प्राविधधक सहिीकरण गने । 

(८) सामदुावयक कृवि बिार र बिार सूचना प्रणालीको स्थापनामा सहिीकरण गने । 

(९) केन्द्रमा सूचीकृत सेिा प्रदायकहरुलाई पररचालन गरी केन्द्रको व्यािसावयक योिनामा समािेश 
भएका कृयाकलापहरुको कायायन्द्ियन गने, प्राविधधक रेिदेि गने र सेिाको गणुस्तर अनगुमन 
तथा सपुररिके्षण कायय गने गराउने । 
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(१०) केन्द्र व्यिस्थापन सधमधतको धनदेशनमा केन्द्रसंग सम्िि व्यजि, संस्था, सहयोगी धनकाय र 
पाधलकासंग आिश्यक समन्द्िय गरी काम गने । 

(११) उत्पादक समूह/सहकारीहरुलाई अन्द्य व्यिसायी तथा सेिाप्रदायकसँगको अन्द्तरवक्रया र 
व्यिसावयक आधथयक पहलका लाधग अन्द्तरसम्िाद गनय सल्लाह ददने र धसकाउन े। 

(१२) आिश्यकताहरुको लेिािोिा र व्यिसावयक योिना तयार गने िस्ता काययहरुमा सहयोग र 
सहिीकरण गने । 

(१३) कृिकहरुलाई बचत तथा ऋण सहकारी, लघ ुवित्त संस्थाहरु, बैंक आददमा वित्तीय पहुँच धसियना 
गराउनका लाधग उत्पादक समूहका सदस्यहरुलाई िागरुक गराउने र आिश्यक सहिीकरण 
गने । 

(१४) उत्पादन योिनाहरु (मौसमी पारो) धनमायण गनय र त्यसको कायायन्द्ियन गनय उत्पादक समूहहरु 
र सहभागी कृिक घरपररिारहरुलाई आिश्यक सहिीकरण र सहयोग गने । 

(१५) कृवि प्रसार सेिाको विस्तारका लाधग सेिा प्रदायक र सहयोगी धनकायसँग सम्बन्द्ध विस्तार गने 
। 

(१६) केन्द्रबाट संचाधलत वक्रयाकलापको धनयधमत अनगुमन, वफल्डबाट संकधलत तथयांक प्रविष्टी तथा 
ब्यिस्थापन गने र आिश्यक पषृ्ठपोिण प्रदान गने । 

(१७) विपन्न तथा धसमान्द्तकृत िगयलाइ लैंधगक तथा सामाजिक समािेशीकरणको लाधग मलुप्रिाहीकरण 
गनय भधूमका धनिायह गने । 

(१८) स्थानीय सरकार तथा सम्बन्द्धीत विियगत धनकायसँग समन्द्िय गने र केन्द्रको काययक्रममा 
स्थानीय समदुायको योगदानको िोिी गने । 

(१९) धनधायररत मापदण्ड र फरम्याटमा हाडयकपी िा इलेक्रोधनक कपी िा दिैु प्रकारको प्रधतिदेन 
समयमै धनयधमत रुपमा केन्द्र व्यिस्थापन सधमधत समक्ष पेश गने । 

(२०) केन्द्रको बैठक, भेला, सधमक्षा गोष्ठी तथा साियिधनक सनुाई काययक्रमहरुको संचालनमा सहयोग 
र सहिीकरण गने । 

(२१) केन्द्रले तोकेका अन्द्य काययहरु गने गराउने । 

 

(ि)  कृवि  प्राविधधकको योग्यता, अनभुि र दक्षता : 
सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्रमा काम गने कृवि प्राविधधकको योग्यता, अनभुि र दक्षता देहाय 
बमोजिम हनुेछ । 

(१) कृवि/पश ुजचवकत्सा विज्ञानमा िे.वट.ए कोसय परुा गरी कुन ैपधन विियमा +२ उत्तीणय गरेको । 



 

 

21 
 

(२) कृवि  प्रसार  सम्बन्द्धी  सामदुावयक  र  व्यािसावयक  सेिा  प्रिाहको  क्षेरमा  कजम्तमा १ ििय कायय 
अनभुि  भएको । 

(३) पारस्पररक िैजिक सीप भएको, नेटिवकय ङ गनय सक्न े र ग्राधमण पररिेशमा रही कृिक घर 
पररिारलाइ प्राविधधक सेिा उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता भएको । 

(४) कम्यूटर  सम्बन्द्धी  राम्रो  सीप  भएको । 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची  -  ८ 
(दफा ९ संग सम्बजन्द्धत) 

केन्द्रबाट प्रिाह हनुे व्यािसावयक कृवि प्रसार सेिाहरुको सेिा शलु्क धनधायरणको ढाचँा 
क्र.स. सेिाको वििरण सेिाको प्रकार प्रधत इकाई दर 

रु. 
पररमाण िम्मा रु. कैवफयत 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

** सेिाको प्रकृधत हेरी सेिा विक्रीबाट आियन भएको कुल मनुाफाको ५-१० प्रधतशत रकम सेिा 
प्रदायकले केन्द्रलाई बझुाउन ुपनेछ । 
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अनसूुची - ९ 

(दफा १५ को उपदफा ७ संग सम्बजन्द्धत) 

केन्द्रबाट प्रिाह हनुे कृवि प्रसार सेिाको गणुस्तर धनधायरण सम्बन्द्धी मापदण्डको ढाचँा 
क्र.स
. 

मापनका सूचकहरु स्तर 

१ सेिा प्रिाहको लाधग स्थावपत सहायता कक्षमा रहेका आधारभतू सवुिधा तथा उपकरणहरु 

(कम्पटुर, वप्रन्द्टर, टेधलफोन, इन्द्टरनेट, बस्ने ठाउँ आदद) को उपलब्धता र प्रयोग 

 

२ सेिा प्रिाहको लाधग आिश्यक पने कृवि प्रसार सम्बन्द्धी िानकारीमलुक सामग्री तथा 
सूचना (धलफलेट, पोस्टर आदद) को उपलब्धता र प्रयोग 

 

३ सेिा प्रिाहमा आत्मधनभयरता  

४ कृवि सामग्री, औिार, उपकरणको आपूधतय तोवकएको समयमा गनय सक्न े र प्राविधधक 
सेिा उपलब्ध गराउन सक्न ेक्षमता 

 

५ कृवि सामग्री, औिार, उपकरण र प्राविधधक सेिाको गणुस्तर  

६ कृिक र सेिा प्रदायकको अधभलेि व्यिजस्थत रुपमा तयार गरी अध्यािधधक गरेको 
अिस्था. 

 

७ कमयचारीले केन्द्रबाट प्रिाह हनुे कृवि प्रसार सेिा सम्बन्द्धी कृयाकलाप बारे कृिकहरुलाइ 
समयमा िानकारी गराएको 

 

८ कृिकहरुलाई मागमा आधाररत सेिा उपलब्ध गराउन केन्द्र अन्द्तगयतका कमयचारी र 
सेिा प्रदायकको तत्परता 

 

९ सेिाग्राही कृिकको चाहना र आिश्यकता अनसुारको सेिा प्रिाहमा लचकता  

१० सेिा प्राप्त गने कुरामा कृिकको विश्वास र ढुक्कता  

११ सेिा प्रदायकको पररचालनको अिस्था र प्राविधधक दक्षता   

१२ सेिा प्रिाहको लाधग अनकुुल समय र स्थान  

१३ सेिा प्रिाहमा धनस्पक्षता र पारदजशयता   

१४ सेिा संचालनका लाधग आिश्यक पने पूिायधारको व्यिस्था  

१५ व्यािसावयक योिनाको धनमायण तथा कायायन्द्ियनको अिस्था  

१६ सेिामा लैंधगक तथा सामाजिक समािेसीकरणको अिस्था  

१७ धनणयय प्रवक्रया र धनणययको कायायन्द्ियनको अिस्था  

१८ श्ोत आियनको ददगोपना तथा श्ोत पररचालनमा स्पष्टता र प्रभािकाररता  
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१९ कमयचारी, सेिा प्रदायक र कृिकको क्षमता विकास  

२० स्थानीय सरकार र अन्द्य सहयोगी धनकायसंगको समन्द्िय र सहकाययको अिस्था  

स्तरीकरण : उत्कृष्ट भएमा - ५, धेरै राम्रो भएमा - ४ अंक, राम्रो भएमा - ३ अंक, सन्द्तोििनक 
भएमा - २ अंक, नराम्रो भएमा - १ अंक ।  

अनसूुची - १० 

(दफा ७ को उपदफा ५ संग सम्बजन्द्धत) 
 केन्द्रको व्यािसावयक योिनाको ढाचँा 

(क) केन्द्रको संजक्षप्त वििरण 

१. केन्द्रको नाम  

२. स्थायी ठेगाना र सम्पकय  वििरण 

जिल्ला :  गाउँ/गाउँपाधलका :  
िडा नं. : गाउँ/टोल : 
सम्पकय  नं. : इमले : 

३. कृवि व्यिसायको नाम र प्रकार व्यिसायको नाम : प्रकार :  
४. व्यािसायको दताय सम्बन्द्धी 
वििरण 

दताय नं. र धमधत :  निीकरण धमधत : 
दताय भएको धनकाय :  पाना नं. : 

५. हाल संचालन गदै आएका 
कृयाकलापहरु 

 

 

 

 

 
 

 

(ि) केन्द्रको प्रमिु पदमा रहेका पदाधधकारी र कमयचारीको शैजक्षक योग्यता, ताधलम र अनभुि 
सम्बन्द्धी वििरण 

(अ) शैजक्षक योग्यता सम्बन्द्धी वििरण 

क्र.स. 
 

नाम पद 
हाधसल 
गरेको 
योग्यता 

उधतणय 
गरेको साल 

शैजक्षक 
संस्थाको 
नाम र 
ठेगाना 

अध्ययनको 
धबिय 
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(आ) प्रस्तावित सेिा प्रिाह सम्बन्द्धी प्राप्त गरेका ताधलमको वििरण 

क्र.स. ताधलम धलन े
व्यजिको नाम 

ताधलमको 
धबियिस्त ु

ताधलमको 
अिधध 

धमधत ताधलम ददन े
संस्थाको नाम 

कैवफयत 

देजि....सम्म 
       

       

       

       

       

(इ) सम्बजन्द्धत विियमा कायय अनभुि 

क्र.स. नाम पद अिधध (ििय) 
संस्था/फामय/ 

व्यजिगत 

गरेका 
मखु्य 

कामहरु 

कैवफयत 

       

       

       

       

 

(ग) कृवि प्रसारका लाधग प्रस्तावित व्यािसावयक सेिाहरु 
१. कृवि प्रसारका लाधग प्रस्तावित 
व्यािसावयक सेिाहरु 

 

२. सेिा प्रिाह गररने के्षरहरु  

३. प्रस्तावित सेिाबाट लाभाजन्द्ित हनुे 
सेिाग्राही 

कृिक समहु संख्या : सहकारी संख्या : 

कृिक घरधरुी संख्या : अन्द्य : 
 

(घ) कृवि प्रसार सम्बन्द्धी व्यािसावयक सेिा संचालन बापत प्राप्त हनुे अनमुाधनत आम्दानी वििरण 

क्र.स. 
प्रदान गररने व्यािसावयक 

सेिाहरु 

इकाई पररमाण 

सेिा शलु्क 
दररु. 

िम्मा 
रकम रु. 

कैवफयत 
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िम्मा   

 

(ङ) व्यिसावयक सेिा विस्तारका लाधग लगानी योिना 

क्र.स.= लगानीको वििरण इकाई पररमाण दर 
िम्मा रकम 

रु. 
कैवफयत 

       

       

       

       

       

       

       

       

(च) वित्तीय श्ोतको व्यिस्थापन 

क्र.स. वििरण 

लगानीका श्ोतहरु 
िम्मा 
रु. 

सरकारी 
अनदुान 

स्ि: लगानी 
ऋण अन्द्य 

श्ोत बैंक/वित्तीय 
संस्था 

व्यजिगत 

        

        

        

        

        

        

 

(छ) वित्तीय विश्लिेण 

क्र.स. 
वििरण 

रकम रु. 

कैवफयत पवहलो ििय दोस्रो ििय तेस्रो ििय 

आय वििरण    

 क. सेिा विक्रीबाट प्राप्त आम्दानी     
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 ि. मौज्दात     

 ग. िम्मा आम्दानी (क-ि)     

 िचय वििरण     

 घ. सेिा संचालन िचय     

 ङ. सालािाला नाफा (ग-घ)     

 च. जस्थर िचय     

 छ. िदु नाफा (ङ-च)     

 ि. कुल लगानी पूिी (घ+च)     

 लगानीमा प्रधतफल : (िदु 
नाफा/कुल लगानी पुंिी) X १०० 

    

 

ि. व्यािसावयक कृवि प्रसार सेिा संचालनको िावियक कायययोिना 

क्र.स. 
सेिाको 
वकधसम 

मवहना 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

              

              

              

              

 

 

 

 

अनसूुची – ११ 

(दफा १४ को उपदफा २ संग सम्बजन्द्धत) 

सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्र दताय प्रमाण-परको ढाचँा 
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सानीभेरी गाउँपाधलका 
गाउँ काययपाधलकाको कायायलय 

 ....................शािा 
धसम्ली, रुकुम (पजश्चम) 
कणायली प्रदेश, नेपाल 

 

 

सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्र दताय प्रमाण-पर 

 

 

दताय नं:                                                                           

 

कृिक एिं बहलु सेिा प्रदायकको सहभाधगतामा सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्र माफय त ददगो कृवि 
प्रसार सेिा विस्तार गने उद्दशे्यले यस सानीभेरी गाउँपाधलका िडा नं. ......मा धमधत ................ मा 
गदठत सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्रलाई यस गाउँपाधलकाको गाउँ ... ... ... शािाको अधभलेिमा 
दताय गरी यो प्रमाण-पर प्रदान गररएको छ । 

 

 

 

 

                                                                          

  शािा प्रमिु                                              प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत 

धमधतिः 
 

 

 

 

 

अनसूुची - १२ 

(दफा १४ को उपदफा ३ संग सम्बजन्द्धत)  

केन्द्रको दतायको लाधग आिश्यक पने कागिातहरुको वििरण 

१. धनिदेन १ प्रधत 

२. केन्द्रको साधारण भेलाको उपजस्थधत र धनणययको प्रधतधलवप १ प्रधत 

३. केन्द्रको व्यिस्थापन सधमधत गठन गररएको माइन्द्यटु १ प्रधत 
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४. केन्द्रको विधान ३ प्रधत 

५. केन्द्र व्यिस्थापन सधमधतका पदाधधकारीहरुको वििरण १ प्रधत 

६. सम्बजन्द्धत िडा कायायलयको धसफाररस १ प्रधत 

अनसूुची - १३ 

( दफा १४ को उपदफा ५ संग सम्बजन्द्धत) 
सामदुावयक कृवि प्रसार सेिा केन्द्रको दताय निीकरणको ढाचँा 

 

निीकरणको वििरण 

धस.नं.  निीकरण धमधत निीकरण गने अधधकारी कैवफयत 

 देजि सम्म   

     

     

     

     

 

 

अनसूुची - १४  

(दफा १४ उपदफा ६ संग सम्बजन्द्धत) 
केन्द्रको दताय नविकरण गदाय आिश्यक पने कागिातहरु 

 

१. धनिदेन १ प्रधत 

२. केन्द्र व्यिस्थापन सधमधतको धनणयय प्रधतधलपी १ प्रधत 

३. दताय प्रमाण-परको प्रधतधलवप १ प्रधत 

४. िडा कायायलयको धसफाररस १ प्रधत 

५. केन्द्रको िावियक प्रगधत प्रधतिदेन १ प्रधत 

६. केन्द्रको िावियक लेिा पररक्षण प्रधतिदेन १ प्रधत 
 

 

आज्ञाले, 
नाम:भपूाल धसं विष्ट 

प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत  


