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 सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन कािययवधि, २०७७ 
                    

स्वीकृत धमधतिः २०७७।११।२९ 

प्रमाणिकरि धमधतिः २०७७।१२।०२ 
 

संयविानत: राज्िशणिको बााँडफााँड भर्य स्थानीि तहले प्राप्त गरेको अधिकार एवम ्स्थानीि सरकार सञ्चालन ऐन 
२०७४ को प्राविान बमोणिम कृयि तथा पशपुालन, कृयि उत्पादनको व्िवस्थापन, पश ुस्वास्थ, सहकारी, कृयि सडक, साना 
धसंचाई लगाित कृयि प्रसार काियक्रमको संचालन, व्िवस्थापन र सोको धनिमन सम्बन्द्िी अधिकार र णिम्मेवारी स्थानीि 
सरकारमा धनयहत रहेको छ । िसैगरी, कृयि प्रसार सेवामा संस्थागत बहलुतालाई अंगीकार गदै स्थानीिस्तरमा कृयििन्द्ि 
सेवाहरुको यवस्तारमा सहणिकरि गने र कृिकहरुलाई प्रभावकारी कृयि प्रसार सेवा उपलब्ि गराउने उद्देश्िका साथ 
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको कृयि यवकास रिनीधत २०७२ ले सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्रहरु स्थापना गने 
लक्ष्ि धलएको छ । नेपालको संयविानले धनदेणशत गरे बमोणिम यवद्यमान संरचनागत, नीधतगत एवम ्कानूनी व्िवस्था 
समेतलाई मध्िनिर गदै िस भैरवी गाउाँपाधलकाको वडा तहमा सावयिधनक तथा धनिी साझेदारीमा सहभाधगतामूलक एवं 
बहपुक्षीि कृयि प्रसार सेवा प्रवाह संिन्द्रको स्थापना गरी सोको संचालन, व्िवस्थापन र धनिमन सम्बन्द्िमा मागय धनदेशन 
गनय वान्द्छनीि भएकोले स्थानीि सरकार संचालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३ दफा ११ को खण्ड “ि” (१ र २) र 
“द” (१) ले ददएको अधिकार प्रिोग गरी “सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन कािययवधि २०७७” 
िारी गररएको छ । 

   

पररच्छेद-१ 

प्रारणम्भक 

१.  संणक्षप्त नाम र प्रारम्भ:  

        (१) िस कािययवधिको नाम भैरवी गाउाँपाधलकाको "सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन कािययवधि, 

२०७७” रहेको छ । 

   (२) िो कािययवधि तरुुन्द्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२.  पररभािा: यविि वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा िस कािययवधिमा; 
(क) "कािययवधि" भन्नाले भैरवी गाउाँपाधलकाको सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्द्िी  

कािययवधि 2077  सम्झन ुपदयछ । 

(ख) "गाउाँपाधलका" भन्नाले भैरवी गाउाँपाधलकालाई सम्झन ुपदयछ । 

(ग) “वडा” भन्नाले भैरवी गाउाँपाधलका अन्द्तगयतको वडालाई सम्झन ुपछय । 

(घ) "केन्द्र" भन्नाले सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्र सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) "मन्द्रालि" भन्नाले कृयि तथा पशपुन्द्छी यवकास मन्द्रालि सम्झन ुपदयछ । 

(च) "प्रादेणशक मन्द्रालि" भन्नाले किायली प्रदेशको कृयि हेने मन्द्रालि सम्झनपुछय ।  



 

 

(छ) "कृिक" भन्नाले सम्बणन्द्ित वडा धभर कृयि, पशपुन्द्छी र माछा उत्पादनमा संलग्न नागररक वा घरपररवार 
भन्ने सम्झन ुपदयछ । 

(ि) “कृयि” भन्नाले िीवन िान्न र यवकास/बयृिका लाधग आवश्िक खाना,  रेशा, िैयवक उिाय, िधडवटुी र अन्द्ि 
वस्त ुउत्पादन गनय प्रिोग गररन ेयवरुवा, पशपुन्द्छी (माछा समेत) र ढुसी (च्िाउ िात)को खेती वा पालन र 
प्रिनन सम्बन्द्िी कािय भन्ने बझुाउाँछ । 

(झ) "सधमधत" भन्नाले सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्र व्िवस्थापन सधमधतलाई सणम्झनपुछय । 

(ञ) “धनिी क्षरे” भन्नाले काननु वमोिीम दताय भई पाधलका स्तरमा कृयि कमय, कृयि प्रयवधि एवं कृयि प्रसारमा 
संलग्न धनिी फमय, कम्पनी, एग्रोभेट, पाराभेट, स्थानीि कृयि स्रोत व्िणि आददलाई सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “सामदुायिक क्षरे” भन्नाले काननु वमोणिम दताय भै कृयिकमय एवं कृयि प्रसारमा संलग्न कृिक समूह, कृयि 
सहकारी, कृयि सामाग्री एवं उत्पादन संकलन तथा यवतरि केन्द्र, कृयि एवं पशपुन्द्छी सम्बन्द्िी धसकार्/अध्ििन 
वा ताधलम केन्द्र आददलाई सम्झन ुपदयछ ।   

(ठ) "सेवा प्रदािक” भन्नाले प्रचधलत कानून बमोणिम दताय भर् अनसूुची ४ मा उल्लेख भए बमोणिमका कृयि सेवा 
प्रवाह गने सेवा प्रदािक कृिक/स्रोत व्िणि, कृिक समूह, सहकारी, कृयि उपि बिार संचालक/व्िवस्थापन 
सधमधत, कम्पनी तथा संघ संस्था समेत सम्झन ुपदयछ ।   

३.  उद्दशे्ि:  िस कािययवधिको उद्देश्िहरु देहाि बमोणिम रहेका छन:्-  

(क) भैरवी गाउाँपाधलका धभर कृिक एवं बहलु सेवा प्रदािकको सहभाधगतामा सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्र 
माफय त ददगो कृयि प्रसार सेवा यवस्तार गने आिार तिार गने, 

(ख) िस गाउाँपाधलका धभरका वडास्तरमा सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्रको स्थापना एवं सञ्चालन सम्बन्द्िी  
प्रकृिालाई मागयधनदेश गने,  

(ग) केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्द्िमा गाउाँपाधलका र सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्र व्िवस्थापन 
सधमधतको भधूमका धनिायरि गने, 

(घ) सेवा केन्द्रको स्थापना तथा िसको प्रभावकारी सञ्चालन सम्बन्द्िमा संघ र प्रदेश सरकार तथा अन्द्ि यवकास 
साझेदारको भधूमका पयहचान गने ।  

 पररच्छेद २ 

सेवा केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन प्रयक्रिा 
 

४. केन्द्रको स्थापना गररन े:  सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्रको स्थापना देहाि बमोणिम हनुेछ; 
(१) भैरवी गाउाँपाधलकाले कृिकको िनसंख्िा, कृयि तथा पश ुयवकासको संभावना, कृयि उत्पादन पकेट क्षेर/कृयि 

वाली वस्तकुो उत्पादन क्लष्टर वा कृयि मूल्ि शंृ्खला अवणस्थधत र कृयि प्रसार सेवामा कृिकको पहुाँचको 
आिारमा सेवाको आवश्िकता पयहचान गरी कणम्तमा एक वडामा एक पने गरी सामदुायिक  कृयि प्रसार सेवा 
केन्द्रको स्थापना गनयको लाधग सहिीकरि गनेछ । 

(२) सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्र सञ्चालनका लाधग गाउाँपाधलकाले वडा तहमा रहेका सामदुायिक भवन, 

कोठा वा कािायलि, सहकारीको भवन वा सावयिधनक स्थान उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 

(३) गाउाँपाधलकाको अग्रसरतामा केन्द्रको स्थापना हनुेछ र केन्द्रलाई आत्मधनभयर एवं स्व:पररचाधलत सामदुायिक 
संस्थाको रुपमा यवकास गररनेछ । 



 

 

(४) गाउाँपाधलकाले केन्द्रको स्थापना तथा संचालनका लाधग संघ र प्रदेश मध्िे कुन ैएक वा दवैुको र अन्द्ि यवकास 
साझेदारहरुको समेत सहिोग धलन सक्नेछ । 

(५) सेवा केन्द्रको सञ्चालन तथा व्िवस्थापन केन्द्रको स्वीकृत यविान बमोणिम हनुेछ । अनसूुची १ र अनसूुची 
२ बमोणिम सूचीकृत भएका कृिक र सेवा प्रदािकहरु उपणस्थत भएको सािारि भेलाले सवयसम्मत वा सो 
नभए बहमुतको धनियिबाट केन्द्रको यविान स्वीकृत हनुेछ । 

(६) केन्द्रको यविान िस पाधलकाको कानून र िस कािययवधिसंग बाणझएमा बाणझएको हदसम्म अमान्द्ि हनुेछ  

 

५. केन्द्रको सदस्िहरुको अधभलेख तिार गररन े:   
(७)  सम्बणन्द्ित वडा धभरका कृिक एवम ्सेवा प्रदािकहरुले केन्द्रको यविान बमोणिम सदस्िता धलन सक्नेछन ् 

(८)  केन्द्रले उपदफा (१) बमोणिम सदस्िता धलने प्रिोिनको लाधग सूचना प्रवाह गरी आवेदनको ढााँचा सयहत 
कृिक एवं सेवा प्रदािकहरुबाट सदस्िताको लाधग आव्हान गनेछ । 

(९)  उपदफा (२) बमोणिम आवेदन प्राप्त हनु आए पश्चात केन्द्रले आवेदन ददन ेकृिक सदस्िहरुको अधभलेख 
अनसूुची १ बमोणिम राख्नछे । 

(१०) उपदफा (२) बमोणिम आवेदन प्राप्त हनु आए पश्चात केन्द्रले आवेदन ददन े सेवा प्रदािकहरुको अधभलेख 
अनसूुची २ बमोणिम राख्नछे । 

(११)  केन्द्रले उपदफा (३) र (४) बमोणिम तिार भएको अधभलेख वायियक रुपमा अद्यावधिक गनेछ ।  

(१२)  केन्द्रको यविान बमोणिम केन्द्रले आफ्नो सदस्िहरुको सदस्िता नवीकरि तथा खारेि गनय सक्नेछ र िसै 
कािययवधिको अनसूुची १ र अनसूुची २ बमोणिमको यववरि अद्यावधिक गनेछ । 

 

६. केन्द्र व्िवस्थापन सधमधत:  

(१३)  केन्द्रको सञ्चालन तथा व्िवस्थापन सम्बन्द्िी काियको लाधग एक केन्द्र व्िवस्थापन सधमधत रहने छ । 

(१४) उपदफा (१) बमोणिमको सधमधतमा अनसूुची १ बमोणिमको अधभलेखमा सूचीकृत कृिकहरुमध्िेबाट चधुनएका 
न्द्िूनतम २ िना मयहला प्रधतधनधि सयहत ५ िना र अनसूुची २ बमोणिमको अधभलेखमा सूचीकृत सेवा 
प्रदािकहरु मध्िेबाट चधुनएका न्द्िूनतम २ िना मयहला प्रधतधनधि सयहत ५ िना गरी िम्मा १० िना रहनेछन ्
। 

(१५) अनसूुची २ मा न्द्िूनतम ५ िना सेवा प्रदािक सूचीकृत नभएको अवस्थामा सबै सदस्ि प्रधतधनधिको रुपमा 
रहनेछन ्र मयहला सेवाप्रदािक सूचीकृत नभएको खण्डमा सबै परुुि प्रधतधनधि चधुनन बािा पने छैन । 

(१६) उपदफा (२) बमोणिम चधुनएका प्रधतधनधिको काियअवधि २ बिय हनुेछ । एक पटक चधुनएका प्रधतधनधि 
बढीमा थप एक काियअवधिको लाधग चधुनन सक्नेछन ्।  

(१७) उपदफा (४) मा िेसकैु लेणखएता पधन अनसूुची १ मा सूचीकृत सबै कृिक वा अनसूुची २ मा सूचीकृत सबै 
सेवा प्रदािकको दरु्य काियअवधि पधुगसकेको खण्डमा पनु: चधुनन बािा पने छैन । 

(१८) िस दफा बमोणिम गठन भएको केन्द्र व्िवस्थापन सधमधतमा कृिकहरुमध्िेबाट चधुनएका ५ प्रधतधनधिबाट 
छाधनएका १ र सेवा प्रदािकहरुमध्िेबाट चधुनएका ५ प्रधतधनधिबाट छाधनएका १ गरी िम्मा २ सह-अध्िक्ष 
रहने छन ्। 

(१९) सधमधतको वैठकको अध्िक्षता सह-अध्िक्षहरुबाट ६-६ मयहनामा आलोपालो हनुेछ । 



 

 

(२०) उपदफा (२) मा उल्लेख भए बमोणिम कृिकहरुमध्िेबाट चधुनएका न्द्िूनतम ३ िना र सेवा 
प्रदािकहरुमध्िेबाट चधुनएका न्द्िूनतम ३ िना गरी कम्तीमा िम्मा ६ िनाको उपणस्थत भएमा सधमधतको 
वैठकको गिपरुक संख्िा पगेुको माधननेछ । 

(२१) तत्कालीन सहअध्िक्षले सधमधतको वैठक बोलाउनेछन ्र सधमधतको वैठकको धनियिहरु उपणस्थत सदस्िको 
सवयसम्मत वा बहमुतले स्वीकृत गरे बमोणिम हनुेछ । तर मत बराबर भएको खण्डमा सम्बणन्द्ित वडाको 
वडाध्िक्षले सहणिकरि गरी मत ददए बमोणिम हनुेछ । 

(२२) सधमधतले केन्द्रको दैधनक काियसञ्चालन गने काियको लाधग सधमधतको कुनै सदस्ि वा सेवा प्रदािक वा कृयि 
प्रायवधिक वा कमयचारीलाई व्िवस्थापकको रुपमा णिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ । 

(२३) केन्द्रले पाधलकासंग सम्पकय /सञ्चार गनुयपदाय वडाध्िक्ष माफय त गनुयपनेछ । 

(२४) िस कािययवधिमा उल्लेख भए बाहेक सधमधतको अन्द्ि काियहरुको सम्पादन प्रयक्रिा केन्द्रको यविान बमोणिम 
हनुेछ । 

७. केन्द्रले उपलब्ि गराउन ेसेवाहरु :  

(२५) केन्द्रले सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा र व्िावसायिक कृयि प्रसार सेवा गरी दईु प्रकृधतका सेवाहरु उपलब्ि 
गराउनेछ । 

(२६) केन्द्रले संघ, प्रदेश र िस गाउाँपाधलकाबाट प्राप्त गरेको स्रोत सािनको पररचालन गरी अनसूुची ३ मा उल्लेख 
भए बमोणिमको सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा प्रवाह गनेछ । 

(२७) केन्द्रले उपदफा (२) बमोणिमको कािय सम्पादन गनय पाधलकाको समन्द्वि तथा स्वीकृधतमा अन्द्ि संघ संस्थाको 
सहिोग प्राप्त गनय सक्नेछ । 

(२८) केन्द्रले आफ्नो स्रोत सािन तथा सेवा प्रवाहबाट आियन गरेको सेवा शलु्कको पररचालन गरी अनसूुची ४ 
बमोणिमको व्िावसायिक कृयि प्रसार सेवा प्रवाह गनेछ । 

(२९) केन्द्रले अनसूुची १० बमोणिमको ढााँचामा केन्द्रको व्िावसायिक िोिना बनार् आाँफैले वा अनसूुची २ बमोणिम 
सूचीकृत सेवा प्रदािकहरुको पररचालन गरी उपदफा (४) बमोणिमका व्िावसायिक कृयि प्रसार सेवा प्रवाह 
हनुे व्िवस्था धमलाउनेछ । सामान्द्ितिा सेवा प्रवाह गदाय केन्द्रले धनिी सेवा प्रदािकलाई पररचालन गनेछ र 
धनिी सेवा प्रदािकबाट उि सेवा उपलब्ि हनु नसक्ने वा उपलब्ि भएको सेवाको पररमाि वा गिुस्तर 
न्द्िून भएको अवस्थामा केन्द्र आाँफैले सम्बणन्द्ित सेवा प्रवाह गनय सक्नेछ । 

(३०) केन्द्र बहलु सेवा आवश्िक पने कृिक सदस्िहरूको सम्पकय  थलोको रुपमा रहनेछ । 

(३१)  सूचीकृत भएका सेवा प्रदािकहरुमाफय त कृिकको माग बमोणिम अनसूुची ४ बमोणिमको सेवा प्रवाह गनुय 
केन्द्रको दायित्व हनुेछ । 

(३२) केन्द्रले अनसूुची २ मा सूचीकृत सेवा प्रदािकहरु पररचालन गरी संघ, प्रदेश र पाधलकाबाट उपलब्ि गरार्एको 
अनदुाधनत कृयि सामग्री र सेवाहरु (भौचर समेत) प्रवाह गनेछ । 

(३३) िस कािययवधिमा अन्द्िर िेसकैु लेणखएता पधन सेवा शलु्क प्राप्त गनय नपाउने गरी अनसूुची ३ बमोणिमको 
सामदुायिक सेवा प्रदान गनय केन्द्र वा सेवा प्रदािकलाई बाध्ि पाररने छैन । तर संघ, प्रदेश र पाधलकाबाट 
स्रोत सािन उपलब्ि भएको खण्डमा अनसूुची ३ बमोणिम तोयकएका सामदुायिक सेवा प्रवाह गनुय केन्द्रको 
दायित्व हनुेछ । 



 

 

(३४) केन्द्रबाट प्रवाह हनुे अनसूुची ३ र अनसूुची ४ बमोणिमका सेवाहरुको गिुस्तर प्रचधलत कानून बमोणिम 
हनुेछ र प्रचधलत कानूनमा व्िवस्था नभएको हकमा गाउाँपाधलकाले आवश्िक सहणिकरि गनेछ । 

(३५) गाउाँपाधलकाको कृयि तथा पशपुन्द्छी शाखा र पाधलका अन्द्तगयत गदठत पाधलका स्तरीि कृयि यवकास सधमधत 
र वडा सधमधतवाट सञ्चालन हनुे िोिना तथा अनगुमन सम्बन्द्िी काियमा केन्द्रले आवश्िक सघाउ प-ुिाउन ु
पनेछ ।  

(३६) केन्द्रको आफ्नो छुटै्ट कोि हनुेछ र कोिको आम्दानीको स्रोत सेवा शलु्क, भाडा शलु्क, बीउ पूाँिी सहिोग, 
सेवा प्रदािकको पररचालन/व्िावसायिक िोिना कािायन्द्विनबाट सणृित नाफा हनुेछ । 

(३७) कोिको सञ्चालन तथा व्िवस्थापन केन्द्रको यविान बमोणिम हनुेछ र कोिमा प्राप्त हनुे रकम नेपाल राष्ट्र 
बैंकबाट मान्द्िता प्राप्त बाणिज्ि बैंकमा खाता खोधल आम्दानी बााँध्न ुपनेछ । । 

(३८) केन्द्रको बैंक खाता संचालन केन्द्र व्िवस्थापन सधमधतको कोिाध्िक्ष, सणचव र सधमधतको धनियि बमोणिम 
तोयकएको कुनै एकिना सदस्िको संििु हस्ताक्षरमा गररनेछ । 

(३९) केन्द्रले आफूले सम्पादन गरेका काियहरु एवम ्आधथयक कृिाकलापहरुमा पारदणशयता कािम गनुयपनेछ र 
बियको कम्तीमा एक पटक अनसूुची १ र अनसूुची २ मा सूचीकृत भएका सदस्िहरुको सािारि भेला 
आिोिना गरी लेखा प्रधतवेदन पाररत गनुयपनेछ । 

 

८. क्षमता यवकास सम्बन्द्िी व्िवस्थािः  
 

१) सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्रमा काियरत प्रायवधिक कमयचारी र संचालकलाई आवश्िकता अनसुार 
गाउाँपाधलकाको कृयि तथा पशपुन्द्छी यवकास शाखाले प्रायवधिक सहिोगका साथै कृयि प्रयवधि पररक्षि, प्रदशयन, 
व्िवसायिक िोिना धनमायि आदीमा क्षमता यवकास गनेछ । 

२) गाउाँपाधलकाले उपदफा (१) अनसुार केन्द्रको क्षमता यवकास सम्बन्द्िी काियका लाधग नेपाल सरकार, मन्द्रालि 
मातहतका धनकाि र प्रदेश सरकार मातहतका धनकाि तथा कृयि क्षेरमा काम गने अन्द्ि संघ सस्थासंग समेत 
आवश्िक समन्द्वि र साझेदारी गनय सक्नेछ । 

 

९. सेवा शलु्क धनिायरि सम्बन्द्िी व्िवस्थािः सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्रले सेवाग्राहीलाई व्िावसायिक सेवा प्रदान 
गरे वापत धलने सेवा शलु्क अनसूुची ८ बमोणिमको ढााँचामा धनिायरि गनय गाउाँपाधलकाले केन्द्रलाई आवश्िक 
सहिीकरि गनेछ । 

 

 

१०.  िनशणिको व्िवस्था र पररचालन:  केन्द्रलाई आवश्िक पने कमयचारीको दरबन्द्दी स्वीकृती, धनिणुि र पररचालन 
देहाि बमोणिम हनुेछ; 
(१) केन्द्र व्िवस्थापन सधमधतले स्वीकृत गरे बमोणिम केन्द्रलाई आवश्िक पने प्रायवधिक र अन्द्ि कमयचारीको 

दरबन्द्दी संख्िाको धनिायरि हनुेछ । 

(२) केन्द्र स्थापनाको शरुुवाती चरिमा आवश्िक पने प्रायवधिक कमयचारी स्विं गाउाँपाधलकाले उपलब्ि गराउन 
सक्नेछ वा केन्द्रले धनििु गरेका कमयचारीको तलब भत्तामा िोगदान गनय सक्नेछ। 



 

 

(३) अनसूुची ३ बमोणिमका सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा सम्बन्द्िी काियको संचालन, रेखदेख, अनगुमन र सपुररवेक्षि 
तथा आवश्िक धनिधमत प्रायवधिक सेवा प्रदान गनय गाउाँपाधलकाको कृयि र पशपुन्द्छी शाखाले सम्बणन्द्ित 
सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्रको संलग्नता र समन्द्विमा  गनय सक्नेछ । 

(४)  उपदफा (२) बमोणिम धनििु भएका प्रायवधिक कमयचारीले सेवा प्रदािक माफय त प्रवाह गररने कृयि प्रसार 
सम्बन्द्िी व्िावसायिक सेवाहरुको संचालनमा प्रायवधिक  सहिोग, रेखदेख, अनगुमन र धनिन्द्रि गनय सघाउ 
पिुायउनेछ । 

(५)  प्रायवधिक कमयचारीको यवस्ततृ कािय यववरि (TOR) अनसूुची ७ बमोणिम हनुेछ । 

(६)  केन्द्र व्िवस्थापन सधमधतले केन्द्रको दैधनक कािय संचालन गने काियको लाधग सधमधतको कुन ैसदस्ि वा कृयि 
प्रायवधिक वा कमयचारीलाई व्िवस्थापकको रुपमा णिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ । 

(७)  व्िवस्थापकको काम, कतयव्ि र णिम्मेवारी सधमधतले तोके बमोणिम हनुेछ । 

(८)  व्िावसायिक कृयि प्रसार सम्बन्द्िी सेवा प्रवाह गनय केन्द्रमा सूचीकृत स्थानीि सेवा प्रदािकहरुलाई पररचालन 
गने व्िवस्था धमलार्नेछ । 

 

११. गाउाँपाधलका माफय त केन्द्रलाई उपलब्ि हनु सक्न ेसहिोग: सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्रको स्थापना, संचालन 
तथा व्िवस्थापन काियमा सघाउ परुिाउन  गाउाँपाधलकाको तफय बाट अनसूुची ५ बमोणिमको सहिोग र सहिीकरि 
गनय सयकनेछ । 

 

 

पररच्छेद-३ 

काम, कतयव्ि र अधिकार 

 

१२.  केन्द्र व्िवस्थापन सधमधतको काम, कतयव्ि र अधिकार: िस कािययवधिमा उणल्लणखत व्िवस्थाको अधतररि दफा ६ 
बमोणिम गठन भएको केन्द्र व्िवस्थापन सधमधतको काम, कतयव्ि र अधिकार देहािबमोणिम हनुेछ; 
(क)  दफा ७ को उपदफा (२) र (४) बमोणिमका सेवाहरु प्रवाहको लाधग केन्द्रको वायियक एवम ्आवधिक िोिना 

तथा काियक्रम र बिेट तिुयमा, स्वीकृधत र कािायन्द्विन गने । 

(ख)  केन्द्रको यविान बमोणिम कृिक र सेवा प्रदािकबाट सदस्िताको लाधग आवेदन आव्हान गने र सदस्िहरुको 
सूचीलाई अनसूुची १ र २ बमोणिमको अधभलेख अनसुार वायियक रुपमा अद्यावधिक गने । 

(ग) सेवा प्रदािक र कृिक बीच धनिधमत अन्द्तयक्रय िा गरी कृिकलाई आवश्िक परेको दफा ७ को उपदफा (२) र 
(४) बमोणिमको कृयि प्रसार सेवाको यवस्तार गने । साथै, सम्भव भएसम्म कृिक र सेवा प्रदािक बीच सहकािय 
गरी आवश्िक सेवाको सह-धनमायि वा सह-उत्पादन गने व्िवस्था धमलाउने । 

(घ) दफा ७ को उपदफा (२) बमोणिमका काियहरु सञ्चालनको लाधग प्रस्तावना तिार गरी सम्बणन्द्ित वडा तथा 
गाउाँपाधलका तहमा समक्ष पेश गने । 

(ङ) सेवा प्रदािकको यवकास र क्षमता यवस्तार गने । 

(च) केन्द्रलाई आत्मधनभयर संस्थाको रुपमा यवकास गनय व्िावसायिक िोिना बनार् कािायन्द्विन गने ।  

(छ) केन्द्रको आम्दानी र खचयको लेखा यहसाब राख्न ेएवम ्सावयिधनकीकरि गने । 



 

 

(ि) िस गाउाँपाधलका संगको समन्द्विमा गाउाँपाधलकाले धनिायरि गरेको मापदण्ड बमोणिम सेवा प्रदािकले प्रदान गने 
सेवाको गिुस्तर धनिायरि, सेवा प्रदािकको पाररश्धमक तथा केन्द्रले धलने सेवा शलु्क धनिायरि गने । 

(झ) गाउाँपाधलकाको कृयि तथा पशपुन्द्छी हेने शाखासंग धनिधमत रुपमा समन्द्वि गने । 

(ञ) सेवा प्रवाहको लाधग आवश्िकतानसुार आचार संयहता एवम ्आन्द्तररक मापदण्डहरु बनार् लागू गने । 

(ट) पाधलकाको परामशय र समन्द्विमा आवश्िकतानसुार कृयि प्रायवधिक र अन्द्ि कमयचारीको धनिणुि र पररचालन 
गने । 

(ठ) केन्द्रको कािायलि व्िवस्थापन एवं दैधनक कािय सञ्चालन गने । 

(ड) िस गाउाँपाधलकाको समन्द्विमा संघ र प्रदेश सरकार एवं अन्द्ि संघ संस्थाबाट सहिोग प्राप्त गरी सेवा प्रदािकको 
यवकास, क्षमता अधभवयृि र पररचालन गने । 

(ढ) कृिक तथा सेवा प्रदािकको सपुररवेक्षि गने, गनुासो सनुवुार्को संिन्द्र धनमायि गने र गनुासाहरुको सम्बोिन 
गने। 

(ि) चौमाधसक एवं वायियक रुपमा केन्द्रले सम्पादन गरेको काियको समीक्षा गने । 

(त) अन्द्तर सरकारी धनकाि, कृिक समूह, सहकारी र अन्द्ि यवत्तीि संस्थाहरुसंग समन्द्वि एवं सहकािय गने । 

 

१३. गाउाँपाधलकाको भधूमका र दायित्व : सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्रको स्थापना, संचालन र धनिमन सम्बन्द्िमा 
पाधलकाको भधूमका र दायित्व देहाि बमोणिम हनुेछ;  

(१)  गाउाँपाधलकाले आफ्नो प्रचधलत ऐन, काननु र िस कािययवधि बमोणिम केन्द्रको दताय नवीकरि तथा धनिमन 
गनेछ । 

(२)  गाउाँपाधलकाले वडास्तरमा केन्द्र स्थापना गनय सहिोग वा पूरक सहिोग उपलब्ि गराउनेछ । 

(३)  गाउाँपाधलकाले वडास्तरमा ददगो रुपले केन्द्र सञ्चालन गनय कृयि तथा पशपुन्द्छी शाखामाफय त क्षमता यवकास 
एवम ्आवश्िक सहणिकरि गनेछ । 

(४)  गाउाँ क्षेरधभर स्थायपत सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्रहरुको संचालन तथा धनिमन गने सन्द्दभयमा कृयि 
यवकास शाखाले सहिीकरि गनुयको साथै सणचवालिको भधूमका धनवायह गनेछ।  

(५)  गाउाँपाधलका आाँफैले वा कुन ैधनकािबाट केन्द्रको दैधनक कािय संचालनका  लाधग आवश्िक पने भवन/िधमनको 
उपलब्िता गराउन सहिोग गनेछ । 

(६)  गाउाँपाधलकाले केन्द्रबाट प्रवाह हनुे सेवा एवं कृयि सामग्रीको गिुस्तर धनिमन गनेछ । 

(७)  गाउाँपाधलकाले केन्द्रको क्षमताले भ्िाएसम्म वडातहमा सञ्चालन हनुे कृयि प्रयवधि प्रसारको कािय केन्द्रको 
संलग्नता वा समन्द्विमा सञ्चालन गनेछ । 

(८)  गाउाँपाधलकाले केन्द्रमाफय त अनसूुची ३ बमोणिमको काियसम्पादनको लाधग स्रोत सािनको व्िवस्था गनय 
सक्नेछ । 

(९) सम्बणन्द्ित वडाको वडाध्िक्ष केन्द्रको संरक्षकको रुपमा रहनेछन ्र िस कािययवधि बमोणिम धनियि प्रकृिामा 
सहणिकरि गनेछ ।  

(१०) गाउाँपाधलकाले वडातहको कृयि नीधत, िोिना, तथिांक सम्बन्द्िी पषृ्ठपोििको लाधग केन्द्रको पररचालन गनय 
सक्नेछ । 



 

 

(११) कृयि अनसुन्द्िानमा संलग्न धनकािहरु लगाित अन्द्ि सम्बणन्द्ित धनकािहरुसंग समन्द्वि गनय पाधलकाले 
केन्द्रलाई आवश्िक सहणिकरि गनेछ । 

(१२) गाउाँपाधलकाले संभव भए सम्म गाउाँपाधलका धभर कृयि प्रसार सेवा प्रवाहको लाधग धनिी सेवा प्रदािकको 
यवकासको लाधग सहणिकरि एवं धनिमन गनेछ । तर सामान्द्ितिा धनिी सेवा प्रदािकबाट सम्पादन हनुे 
काियमा गाउाँपाधलकाको प्रत्िक्ष संलग्नता हनुेछैन । 

(१३) गाउाँपाधलकाले कृयि र पशसेुवा शाखा माफय त सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्रलाई आवश्िक प्रायवधिक 
सहिोग गनेछ । 

(१४) गाउाँपाधलकाले सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्रबाट गिुस्तरीि, प्रभावकारी र पारदशी सेवा प्रवाह 
भएको/नभएको अनगुमन तथा धनिमन गनेछ । 

(१५) केन्द्रको ददगो यवकासमा साझेदारी गनय र्च्छुक संघ, संस्थाहरुसंग गाउाँपाधलकाले आवश्िक समन्द्वि र 
सहकािय गनेछ । 

(१६) गाउाँपाधलकाले एउटै प्रकृधतको काियको लाधग कुनै पधन तह वा धनकािबाट केन्द्रलाई हनु े सहिोगमा 
दोहोरोपना हनु नददन िस सम्बन्द्िी अधभलेख राख्न ेर अनगुमन तथा धसफाररश गने कािय गनेछ । 

(१७) गाउाँपाधलकाले प्रदेश मन्द्रालि अन्द्तगयतका प्रदेशस्तर वा णिल्लास्तर धनकािहरु संग समन्द्वि गरी केन्द्रको 
यवकासमा साझेदारीको लाधग स्रोत िटुाउन आवश्िक भधूमका धनवायह गनेछ । 

(१८) गाउाँपाधलकाले नेपाल सरकार, मन्द्रालि मातहतका धनकािबाट केन्द्रको यवकासको लाधग प्राप्त हनुे स्रोत 
सािनको प्रभावकारी पररचालनमा समन्द्विकारी भधूमका धनवायह गनेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

केन्द्रको दताय र नवीकरि सम्बन्द्िी व्िवस्था 
 

१४.  केन्द्रको दताय र नवीकरि:   

(१) केन्द्रको दताय िस गाउाँपाधलकाको प्रमखु प्रशासकीि अधिकृतले गनेछ ।दताय प्रिोिनका लाधग प्रमखु 
प्रशासकीि अधिकृतले कृयि शाखा प्रमखुलाई अधिकार प्रत्िािोिन गनय सक्नेछ । 

(२) गाउाँपाधलकाको कृयि शाखाले केन्द्रको दतायको अधभलेख राख्नछे र अनसूुची ११ बमोणिमको ढााँचामा केन्द्रलाई 
दताय प्रमाि-पर उपलब्ि गराउने छ । 

(३) केन्द्रको दताय गनय आउदा धनवेदनका साथ संलग्न गनुयपने कागिातहरुको यववरि अनसूुची १२ बमोणिम 
हनुेछ । 

(४)  दफा १ बमोणिम दताय भएका केन्द्रहरुको नवीकरि प्रत्िेक विय धनशलु्क रुपमा पाधलकाको प्रमखु 
प्रशासकीि अधिकृतले गनेछ र नवीकरि गने अधिकार प्रत्िािोिन गररएको हकमा सम्बणन्द्ित कृयि शाखा 
प्रमखुले गनेछ । 

(५) गाउाँपाधलकाको कृयि शाखाले केन्द्रको नवीकरिको अधभलेख राख्नछे र नवीकरिको ढााँचा अनसूुची १३ 
बमोणिम हनुेछ । 

(६) केन्द्रको दताय नवीकरि गदाय धनवेदन साथ संलग्न गनुयपने कागिातहरुको यववरि अनसूुची १४ बमोणिम 
हनुेछ । 



 

 

पररच्छेद-५ 

अनगुमन तथा मूल्िाङ्कन  
१५.  अनगुमन तथा मूल्िाङ्कन गररन े:  

(१)  केन्द्र व्िवस्थापन सधमधतले धनिधमत रुपमा केन्द्रबाट सम्पाददत काियको अनगुमन तथा मूल्िाङ्कन गनेछ । 

(२)  गाउाँपाधलकाले केन्द्रको उपलणब्ि तथा प्रभावकाररता मूल्िाङ्कन गनेछ । 

(३)  सामान्द्ितिा वडाध्िक्षले गाउाँपाधलकाको प्रधतधनधिको रुपमा समेत केन्द्रको अनगुमन तथा सपुररवेक्षि गनेछन।् 

(४)  केन्द्रको प्रधतफल, उपलणब्ि तथा प्रभावकाररता मूल्िाङ्कनका न्द्िूनतम आिारहरु अनसूुची ६ मा उल्लेख भए 
बमोणिम हनुेछन ्।  

(५)  केन्द्र व्िवस्थापन सधमधतले कम्तीमा बियको एक पटक केन्द्रबाट सम्पादन भएका काियहरुको वायियक प्रगधत 
प्रधतवेदन र लेखा सम्बन्द्िी प्रधतवेदन सम्बणन्द्ित वडाध्िक्ष माफय त गाउाँपाधलका समक्ष पेश गनुयपनेछ  

(६)  संघ र प्रदेश सरकारले आवश्िकतानसुार केन्द्रको अनगुमन तथा मूल्िाङ्कन गनय सक्नेछन ्। 

(७)  गाउाँपाधलकाले कृयि तथा पश ुसेवा शाखा माफय त केन्द्रबाट प्रवाह हनुे सेवाको गिुस्तरको मापन अनसूुची ९ 
बमोणिमको ढााँचाको आिारमा गने गराउने व्िवस्था धमलाउने छ । 

(८)  गाउाँपाधलका स्तरीि कृयि यवकास सधमतीले कृयि सेवा केन्द्रको अनगुमन, धनरीक्षि गरी आवश्िक पषृ्ठपोिि 
ददन सक्नेछ । 

(९)  अनगुमनको क्रममा केन्द्र व्िवस्थापन सधमधतले आफ्नो स्वीकृत यविान बमोणिम गनुयपने तोयकएका काियहरु 
नगरेको, लापरवाही गरेको, आधथयक यहनाधमना गरेको वा यहनाधमना गने आशि देणखएको खण्डमा गाउाँपाधलकाले 
सधमधतलाई सचेत गराउनेछ । 

(१०) उपदफा (९) बमोणिम पटक पटक सचेत गराउदा समेत अटेर गरी िस प्रकारका काियशैली नरोयकएको 
खण्डमा गाउाँपाधलकाले मौिदुा केन्द्र व्िवस्थापन सधमधतको पनुगयठन गनय सहिीकरि गनेछ वा सो सधमधत खारेि 
गरी निााँ सधमधत गठन गनय धनदेशन ददन सक्नेछ ।  

 

 

 

पररच्छेद-६ 

यवयवि 

१६. प्रचधलत काननु बमोणिम हनुिेः िस कािययवधिमा उल्लेख नभएका कुराहरु प्रचधलत काननु बमोणिम हनुेछ । 

१७.  बािा अडकाउ फुकाउिः िस कािययवधि कािायन्द्विन सम्बन्द्िमा कुनै दियविा भएमा सोको धनवारि काियपाधलकाले 
गनेछ । 

१८. संसोिन तथा खारेिीिः िो कािययवधि गाउाँपाधलकाले आवश्िकता अनसुार संशोिन तथा खारेि गनय सक्नेछ । 

 

 

 

 

 



 

 

अनसूुची १ 

(दफा ५ को उपदफा ३ संग सम्बणन्द्ित) 

कृिक सदस्िहरुको अधभलेख  

पाधलकाको नाम:                                        वडा नम्बर: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्र.सं. 
कृिकको 
नाम थर 

धलङ्ग 
गाउाँ/टोलको 

नाम 

खेती 
गरेको 

िधमनको 
क्षेरफल 
(रोपनी) 

मखु्ि पश ु
चौपािा/संख्िा 

मखु्ि 
खेती/पशपुालन 

गरेको 
बाली/वस्त ु

फोन 
नम्बर 

कैयफित 

         

         

         

         



 

 

अनसूुची २ 

(दफा ५ को उपदफा ४ संग सम्बणन्द्ित) 

सेवा प्रदािकहरुको अधभलेख  

पाधलकाको नाम:                                                        वडा नम्बर:  

क्र.सं. 
सेवा प्रदािकको 

नाम थर 
धलङ्ग 

गाउाँ/टोल
को नाम 

शैणक्षक 
िोग्िता 

ताधलम 
फमय दताय 
भएको भए 
सोको नाम 

सेवाको 
प्रकार 

सेवा सम्बन्द्िी 
यवस्ततृ 
यववरि 

फोन  

नम्बर 

कैयफित 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनसूुची ३ 

(दफा ७ को उपदफा २ संग सम्बणन्द्ित) 

केन्द्रबाट प्रवाह हनु ेसामदुायिक कृयि प्रसार सेवा  

 

(क) कृयि बाली वस्त,ु पशपुन्द्छी र माछाको निााँ िात/नश्लहरुको परीक्षि तथा प्रदशयन 

(ख) कृयि बाली वस्त,ु पशपुन्द्छी र माछा उत्पादनसंग सम्बणन्द्ित आिधुनक प्रयवधिको परीक्षि तथा प्रदशयन 

(ग) कृयि बाली वस्त,ु पशपुन्द्छी र माछा उत्पादनसंग सम्बणन्द्ित सहभाधगतात्मक परीक्षि/अनसुन्द्िान (पायटयधसपेटरी 
एक्सन ररसचय) 

(घ) एकीकृत बाली/शरिुीव व्िवस्थापन/खाद्यतत्व पाठशाला तथा कृयि व्िवसाि/बीउ उत्पादन/पोिि/ 
व्िावसायिक/यवत्तीि साक्षरता पाठशाला सञ्चालन 

(ङ) आिधुनक, खेती लागत तथा काियबोझ न्द्िूधनकरि गने कृयि औिार उपकरिहरुको परीक्षि तथा प्रदशयन 

(च) कृयि बाली वस्त,ु पशपुन्द्छी र माछा सम्बन्द्िी सामूयहक ताधलम 

(छ) कृिक समूह तथा कृयि सहकारी संस्था गठन/पनुगयठनका लाधग सहणिकरि एवम ्क्षमता यवकास 

(ि) संघ, प्रदेश र स्थानीि तहबाट कृिकहरुलाई लणक्षत गरी सञ्चालन गरेका काियक्रमहरुको प्रचार प्रसार 
(झ) भौचर प्रिाली तथा यकसान काडयको कािायन्द्विन 

(ञ) सामदुायिक कृयि बिार स्थापना 
(ट) सामदुायिक कृयि बिार सूचना प्रिालीको स्थापना 
(ठ) कृयि तथा कृयि बिार सम्बन्द्िी अध्ििन/सवेक्षि 

(ड) रैथाने बाली तथा पशपुन्द्छीको संरक्षि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसूुची ४ 
(दफा ७ को उपदफा ४ संग सम्बणन्द्ित) 

केन्द्रबाट प्रवाह हनु ेव्िावसायिक कृयि प्रसार सेवा  

 

(क) कृिकको मागमा आिाररत कृयि सामग्रीको आपूधतय तथा परामशय (भाडामा कृयि िन्द्र उपकरि उपलब्ि गराउने 
समेत) 

(ख) बीउ, बेनाय, नश्लको उत्पादन नसयरी तथा स्रोत केन्द्र 

(ग) व्िावसायिक िोिना धनमायिको लाधग स्रोत व्िणिको उपलब्िता 
(घ) यवत्तीि सेवाका लाधग सहणिकरि 

(ङ) यवधभन्न कृयि सम्बन्द्िी पाठशाला तथा ताधलमको लाधग स्रोत व्िणिको उपलब्िता 
(च) आिधुनक कृयि प्रयवधि एवम ्व्िवसाि परामशय 
(छ) पशपुन्द्छी तथा माछाको उपचार, खोप तथा भ्िाणक्सनेसन 

(ि) पशवुस्तमुा कृधरम गभायिान 

(झ) बालीनालीको उत्पादनमा आवश्िक पने यवशेिज्ञ/यवणशष्ट सेवा तथा परामशय, िस्तै: कााँटछााँट, बाली रोग पयहचान 
एवम ्बाली उपचार, रासािधनक तथा िैयवक यविादी छकय ने, थोपा धसंचार् लगाित नवीन धसंचार् प्रयवधिको िडान, 

प्लायष्टक घर/टनेल िडान, वानस्पधतक प्रिनन,् बीउ उत्पादन, भण्डारि, उत्पादनोपरान्द्त क्षधत न्द्िूधनकरि, घरािसी 
प्रशोिन आदद । 

(ञ) कृयि बाली वस्त,ु पशपुन्द्छी र माछाको रोग तथा कीराको धनदान प्रिोगशाला सेवा  

(ट) माटो परीक्षि प्रिोगशाला सेवा 
(ठ) कृयि िन्द्र तथा उपकरि सञ्चालन परामशय एवम ्ममयत सेवा  

(ड) व्िावसायिक तथा यवत्तीि साक्षरता/परामशय 
(ढ) पोिि साक्षरता तथा परामशय 
(ि) बाली तथा पशपुन्द्छी बीमा अधभकताय एवम ्सहणिकरि 

(त) कृयि उपिहरु संकलन, ढुवानी र बिारीकरि सम्बन्द्िी सहणिकरि सेवा  
(थ) कृयि उपि भण्डारि सेवा (णचस्िान तथा भण्डारि केन्द्रहरु सन्द्चालकहरु माफय त) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसूुची ५ 

(दफा ११ संग सम्बणन्द्ित) 

गाउाँपाधलका माफय त केन्द्रलाई उपलब्ि हनु ेसहिोग  

 

(क)  केन्द्रको स्थापनाको लाधग प्रारणम्भक (गठन तथा पररचालन) प्रकृिामा सहणिकरि  

(ख)  कृिक र सेवा प्रदािक बीच समन्द्वि गरी सेवा प्रवाहमा सहणिकरि गनय र केन्द्रको व्िवस्थापनमा सघाउन 
धनणश्चत समिको लाधग कृयि प्रायवधिकको उपलब्िता  

(ग)  कृयि प्रायवधिक पररचालन सम्बन्द्िी काियको सहणिकरि 

(घ)  कािायलि व्िवस्थापन न्द्िूनतम सहिोग (धमधनमम ्लणियष्टक) 

(ङ)  कृिकहरुबाट माग भएको/हनुे सेवाको आाँकलन गनय सहिोग 

(च)  सेवा प्रदािकको नक्शांकन तथा क्षमता आाँकलन गनय सहिोग 

(छ)  वायियक तथा आवधिक िोिना एवम ्व्िावसायिक िोिना तिारी तथा कािायन्द्विनमा सहणिकरि 

(ि)  कािययवधि अनरुुप हनुे गरी सेवा प्रदािकको यवकासमा सहिोग 

(झ)  प्रायवधिक एवम ्व्िवस्थापकीि क्षमता यवकास 

(ञ)  यविान एवम ्काियसञ्चालन प्रकृिा तिारीमा सहणिकरि 

(ट)  अनगुमन तथा मूल्िाङ्कन काियमा सहणिकरि 

(ठ) सूचना व्िवस्थापन प्रिाली स्थापना  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसूुची ६ 

(दफा १५ को उपदफा ४ संग सम्बणन्द्ित) 

केन्द्रको प्रधतफल, उपलणब्ि तथा प्रभावकाररता मूल्िाङ्कनका न्द्िूनतम आिारहरु 

 

(1)  प्रधतफल मूल्िाङ्कनका न्द्िूनतम आिारहरु 

 

क्र.सं. आिारहरु सूचक सूचनाको स्रोत कैयफित 

१ 
कृिक सदस्िहरुको सदस्िता 
यवस्तार 

संख्िा केन्द्रको अधभलेख  

२ 
कृयि प्रसार सेवा (अनसूुची ३ 
बमोणिम) को यवस्तार 

वडा धभर सेवा प्राप्त गने 
कृिक घरिरुीको प्रधतशत 

केन्द्रको सवेक्षि  

३ कृयि सेवा प्रदािकको यवस्तार संख्िा केन्द्रको अधभलेख  

४ 
कृयि सेवा प्रदािकबाट अनसूुची ४ 
बमोणिमको सेवामा यवस्तार 

वडा धभर सेवा प्राप्त गने 
कृिक घरिरुीको प्रधतशत 

सेवा प्रदािकको 
प्रधतवेदन 

 

(२)उपलणब्ि तथा प्रभाव मूल्िाङ्कनका न्द्िूनतम आिारहरु 

 

 

क्र.सं. आिारहरु सूचक 
सूचनाको 
स्रोत 

कैयफित 

१ 
वडाका प्रमखु बालीको उत्पादकत्व 
वयृि 

उत्पादकत्व 
मे.टन/हेक्टर 

स्थानीि 
तहबाट 
सवेक्षि हनु े

वाली वस्तहुरु वडाले 
धनिायरि गने 

२ वडाका प्रमखु बालीको उत्पादन वयृि उत्पादन मेटन 

३ वडाका कृिकहरुको आम्दानी वयृि रु/घरपररवार  

४ 
वडाका सेवा प्रदािकको आम्दानी 
वयृि 

रु/सेवा प्रदािक  

५ 
वडा धभर कृयि क्षेरमा रोिगारी 
शृ्िना 

रोिगारी शृ्िना 
संख्िा 

 

६ 
वडा धभरका कृिकहरुको कृयि प्रसार 
सेवा प्रधतको सन्द्तषु्टी 

सन्द्तषु्ट हनुे कृिकको 
प्रधतशत 

 



 

 

अनसूुची-७ 

(दफा १० को उपदफा ४ संग सम्बणन्द्ित) 

कृयि प्रायवधिकको कािय यववरि (Terms of Reference) 

कृयि प्रायवधिकले कृयि प्रसार सेवा केन्द्रको मातहतमा रही केन्द्रको काियक्षेर धभरका कृिकहरुलार् प्रत्िक्ष लाभ पगु्न े
गरी कृयि प्रसार सम्बन्द्िी सामदुायिक सेवाको संचालन गरी आवश्िक प्रायवधिक सेवा उपलब्ि गराउने छन ्। कृयि 
प्रायवधिकले केन्द्रमा सूचीकृत सेवा प्रदािकहरुलाई पररचालन गरी केन्द्रको व्िावसायिक िोिनामा समावेश भएका 
कृिाकलापहरुको कािायन्द्विन गने, प्रायवधिक रेखदेख गने र सेवाको गिुस्तर अनगुमन तथा सपुररवेक्षि गने गराउने 
कािय गनेछन ्।कृयि प्रायवधिकले केन्द्र व्िवस्थापन सधमधतको धनदेशनमा केन्द्रसंग सम्वि व्िणि, संस्था, सहिोगी धनकाि 
र पाधलकासंग आवश्िक समन्द्वि गरी काम गनेछन ्।  

(क)  भधूमका र णिम्मेवारी 
(१)  वडाधभरका कृिक, कृयि समूह, सहकारी र स्थानीि सेवा प्रदािकहरुको अधभलेख तिार गने र अध्िावधिक 

गने, 
(२)  केन्द्रको वायियक एवम ्आवधिक िोिना तथा काियक्रम र बिेट तिुयमा तथा कािायन्द्विनमा सहिोग गने, 
(३)  केन्द्रको काियक्षेर धभर कृयि बाली वस्त,ु पशपुन्द्छी र माछाको निााँ िात/नश्लहरु तथा उत्पादनसंग सम्बणन्द्ित 

आिधुनक प्रयवधि एवं कृयि औिार उपकरिहरुको परीक्षि तथा प्रदशयन गने गराउने, 
(४)  कृिक समूह तथा कृयि सहकारी संस्था गठन/पनुगयठनका लाधग सहणिकरि गने र कृिकको प्रायवधिक क्षमता 

यवकास सम्बन्द्िी ताधलम संचालन गने, 
(५)  संघ, प्रदेश र स्थानीि तहबाट कृिकहरुलाई लणक्षत गरी सञ्चालन गरेका काियक्रमहरुको प्रचार प्रसार र 

कािायन्द्विन प्रयक्रिामा सहिीकरि गने, 
(६)  भौचर प्रिाली तथा यकसान काडयको कािायन्द्विनमा आवश्िक सहिोग र सहिीकरि गने,  

(७)  एकीकृत बाली/शरिुीव व्िवस्थापन/खाद्यतत्व पाठशाला तथा कृयि व्िवसाि/बीउ उत्पादन र पोिि णशक्षा 
सम्बन्द्िी काियक्रम संचालनमा आवश्िक प्रायवधिक सहिीकरि गने, 

(८)  सामदुायिक कृयि बिार र बिार सूचना प्रिालीको स्थापनामा सहिीकरि गने, 
(९)  केन्द्रमा सूचीकृत सेवा प्रदािकहरुलाई पररचालन गरी केन्द्रको व्िावसायिक िोिनामा समावेश भएका 

कृिाकलापहरुको कािायन्द्विन गने, प्रायवधिक रेखदेख गने र सेवाको गिुस्तर अनगुमन तथा सपुररवेक्षि कािय 
गने गराउने, 

(१०) केन्द्र व्िवस्थापन सधमधतको धनदेशनमा केन्द्रसंग सम्वि व्िणि, संस्था, सहिोगी धनकाि र पाधलकासंग आवश्िक 
समन्द्वि गरी काम गने, 

(११) उत्पादक समूह/सहकारीहरुलाई अन्द्ि व्िवसािी तथा सेवाप्रदािकसाँगको अन्द्तरयक्रिा र व्िवसायिक आधथयक 
पहलका लाधग अन्द्तरसम्वाद गनय सल्लाह ददने र धसकाउने, 

(१२) आवश्िकताहरुको लेखािोखा र व्िवसायिक िोिना तिार गने िस्ता काियहरुमा सहिोग र सहिीकरि गने, 
(१३) कृिकहरुलाई बचत तथा ऋि सहकारी,  लघ ुयवत्त संस्थाहरु, बैंक आददमा यवत्तीि पहुाँच धसियना गराउनका 

लाधग उत्पादक समूहका सदस्िहरुलाई िागरुक गराउने र आवश्िक सहिीकरि गने, 



 

 

(१४) उत्पादन िोिनाहरु (मौसमी पारो) धनमायि गनय र त्िसको कािायन्द्विन गनय उत्पादक समूहहरु र सहभागी 
कृिक घरपररवारहरुलाई आवश्िक सहिीकरि र सहिोग गने, 

(१५) कृयि प्रसार सेवाको यवस्तारका लाधग सेवा प्रदािक र सहिोगी धनकािसाँग सम्बन्द्ि यवस्तार गने, 
(१६) केन्द्रबाट संचाधलत यक्रिाकलापको  धनिधमत अनगुमन,  यफल्डबाट संकधलत  तथिांक प्रयवष्टी तथा ब्िवस्थापन 

गने र आवश्िक पषृ्ठपोिि प्रदान गने । 

(१७) यवपन्न तथा धसमान्द्तकृत वगयलार् लैंधगक तथा सामाणिक समावेशीकरिको लाधग मलुप्रवाहीकरि गनय भधूमका 
धनवायह गने, 

(१८) स्थानीि सरकार तथा सम्बन्द्िीत यवििगत धनकािसाँग समन्द्वि गने र केन्द्रको काियक्रममा स्थानीि समदुािको 
िोगदानको खोिी गने, 

(१९) धनिायररत मापदण्ड र फरम्िाटमा हाडयकपी वा र्लेक्रोधनक कपी वा दवैु प्रकारको प्रधतवेदन समिमै धनिधमत 
रुपमा केन्द्र व्िवस्थापन सधमधत समक्ष पेश गने, 

(२०) केन्द्रको बैठक, भेला, सधमक्षा गोष्ठी तथा सावयिधनक सनुाई काियक्रमहरुको संचालनमा सहिोग र सहिीकरि 
गने, 

(२१) केन्द्रले तोकेका अन्द्ि काियहरु गने गराउन े। 

 

(ख)  कृयि प्रायवधिकको िोग्िता, अनभुव र दक्षता : 
सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्रमा काम गने कृयि प्रायवधिकको िोग्िता, अनभुव र दक्षता देहाि बमोणिम हनुेछ  

 कृयि /पश ुणचयकत्सा यवज्ञानमा िे.यट.ए कोसय परुा गरी कुनैपधन यवििमा +२ उत्तीिय गरेको 
 कृयि प्रसार सम्बन्द्िी सामदुायिक र व्िावसायिक सेवा प्रवाहको क्षरेमा कणम्तमा १ विय कािय अनभुव भएको, 
 पारस्पररक वैणिक सीप भएको, नेटवयकय ङ गनय सक्ने र ग्राधमि पररवेशमा रही कृिक घरपररवारलार् प्रायवधिक 

सेवा उपलब्ि गराउन सक्ने क्षमता भएको, 
 कम्िूटर सम्बन्द्िी राम्रो सीप भएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसूुची-८ 

(दफा ९ संग सम्बणन्द्ित) 

केन्द्रबाट प्रवाह हनु ेव्िावसायिक कृयि प्रसार सेवाहरुको सेवा शलु्क धनिायरिको ढााँचा 

क्र.स. सेवाको यववरि सेवाको प्रकार प्रधत र्काई 
दर रु. 

पररमाि िम्मा रु. कैयफित 

       

 

 

* सेवाको प्रकृधत हेरी सेवा यवक्रीबाट आियन भएको कुल मनुाफाको ५-१० प्रधतशत रकम सेवा प्रदािकले केन्द्रलाई 
बझुाउन ुपनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसूुची -९ 

(दफा १५ को उपदफा ७ संग सम्बणन्द्ित) 

केन्द्रबाट प्रवाह हनु ेकृयि प्रसार सेवाको गिुस्तर धनिायरि सम्बन्द्िी मापदण्डको ढााँचा 

क्र.स. मापनका सूचकहरु स्तर 

१ सेवा प्रवाहको लाधग स्थायपत सहािता कक्षमा रहेका आिारभतू सयुविा तथा 
उपकरिहरु(कम्पटुर, यप्रन्द्टर, टेधलफोन, र्न्द्टरनेट, बस्ने ठाउाँ आदद) को उपलब्िता र प्रिोग 

 

२ सेवा प्रवाहको लाधग आवश्िक पने कृयि प्रसार सम्बन्द्िी िानकारीमलुक सामग्री तथा सूचना 
(धलफलेट, पोस्टर आदद) को उपलब्िता र प्रिोग 

 

३ सेवा प्रवाहमा आत्मधनभयरता  

४ कृयि सामग्री, औिार, उपकरिको आपूधतय तोयकएको समिमा गनय सक्ने  र प्रायवधिक सेवा 
उपलब्ि गराउन सक्ने क्षमता 

 

५ कृयि सामग्री, औिार, उपकरि र प्रायवधिक सेवाको गिुस्तर  

६ कृिक र सेवा प्रदािकको अधभलेख व्िवणस्थत रुपमा तिार गरी अध्िावधिक गरेको अवस्था.  

७ कमयचारीले केन्द्रबाट प्रवाह हनु ेकृयि प्रसार सेवा सम्बन्द्िी कृिाकलाप बारे कृिकहरुलार् 
समिमा िानकारी गराएको 

 

८ कृिकहरुलाई मागमा आिाररत सेवा उपलब्ि गराउन केन्द्र अन्द्तगयतका कमयचारी र सेवा 
प्रदािकको तत्परता 

 

९ सेवाग्राही कृिकको चाहना र आवश्िकता अनसुारको सेवा प्रवाहमा लचकता  

१० सेवा प्राप्त गने कुरामा कृिकको यवश्वास र ढुक्कता  

११ सेवा प्रदािकको पररचालनको अवस्था र प्रायवधिक दक्षता   

१२ सेवा प्रवाहको लाधग अनकुुल समि र स्थान  

१३ सेवा प्रवाहमा धनस्पक्षता र पारदणशयता   

१४ सेवा संचालनका लाधग आवश्िक पने पूवायिारको व्िवस्था  

१५ व्िावसायिक िोिनाको धनमायि तथा कािायन्द्विनको अवस्था  

१६ सेवामा लैंधगक तथा सामाणिक समावेसीकरिको अवस्था  

१७ धनियि प्रयक्रिा र धनियिको कािायन्द्विनको अवस्था  



 

 

१८ श्ोत आियनको ददगोपना तथा श्ोत पररचालनमा स्पष्टता र प्रभावकाररता  

१९ कमयचारी, सेवा प्रदािक र कृिकको क्षमता यवकास  

२० स्थानीि सरकार र अन्द्ि सहिोगी धनकािसंगको समन्द्वि र सहकाियको अवस्था  

 

स्तरीकरि: उत्कृस्ट भएमा -५, िेरै राम्रो भएमा -४ अंक, राम्रो भएमा -३ अंक, सन्द्तोििनक भएमा -२ अंक, नराम्रो 
भएमा- १ अंक  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसूुची-१०  

(दफा ७ को उपदफा ५ संग सम्बणन्द्ित) 

 केन्द्रको व्िावसायिक िोिनाको ढााँचा 

(क) केन्द्रको संणक्षप्त यववरि 

१. केन्द्रको नाम  

२. स्थािी ठेगाना र सम्पकय  
यववरि 

णिल्ला:  गाउाँ/गाउाँपाधलका:  

वडा नं. : गाउाँ/टोल: 

सम्पकय  नं. : र्मेल : 

३. कृयि व्िवसािको नाम र 
प्रकार 

व्िवसािको नाम: प्रकार:  

४. व्िावसािको दताय सम्बन्द्िी 
यववरि 

दताय नं. र धमधत:  नवीकरि धमधत: 

दताय भएको धनकाि:  पाना नं. 

५. हाल संचालन गदै आएका 
कृिाकलापहरु 

 

 

 

 

 
 

 

(ख) केन्द्रको प्रमखु पदमा रहेका पदाधिकारी र कमयचारीको शैणक्षक िोग्िता, ताधलम र अनभुव सम्बन्द्िी यववरि 

(अ) शैणक्षक िोग्िता सम्बन्द्िी यववरि 

क्र.स. 
 

नाम पद 
हाधसल गरेको 

िोग्िता 
उधतिय गरेको 

साल 

शैणक्षक 
संस्थाको नाम 
र ठेगाना 

अध्ििनको 
धबिि 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 



 

 

(आ) प्रस्तायवत सेवा प्रवाह सम्बन्द्िी प्राप्त गरेका ताधलमको यववरि 

क्र.स. ताधलम धलने 
व्िणिको नाम 

ताधलमको 
धबििवस्त ु

ताधलमको 
अवधि 

धमधत ताधलम ददने 
संस्थाको नाम 

कैयफित 

देणख....सम्म 
       

       

       

       

 

(र्) सम्बणन्द्ित यवििमा कािय अनभुव 

क्र.स. नाम पद अवधि(विय) 
संस्था/फामय/व्ि

णिगत 

गरेका मखु्ि 
कामहरु 

कैयफित 

       

       

       

       

 

 

(ग) कृयि प्रसारका लाधग प्रस्तायवत व्िावसायिक सेवाहरु 

१. कृयि प्रसारका लाधग प्रस्तायवत 
व्िावसायिक सेवाहरु 

 

२. सेवा प्रवाह गररन ेक्षेरहरु  

३. प्रस्तायवत सेवाबाट लाभाणन्द्वत हनुे 
सेवाग्राही 

कृिक समहु संख्िा: सहकारी संख्िा: 

कृिक घरिरुी संख्िा अन्द्ि : 

 

(घ) कृयि प्रसार सम्बन्द्िी व्िावसायिक सेवा संचालन बापत प्राप्त हनु ेअनमुाधनत आम्दानी यववरि 

क्र.स. 
प्रदान गररने व्िावसायिक 

सेवाहरु 

र्काई पररमाि 

सेवा शलु्क 
दर रु. 

िम्मा रकम 
रु. 

कैयफित 

       

       

       

       

  िम्मा    

 

 



 

 

 

(ङ) व्िवसायिक सेवा यवस्तारका लाधग लगानी िोिना 

क्र.स.= लगानीको यववरि र्काई पररमाि दर 
िम्मा रकम 

रु. 
कैयफित 

       

       

       

       

       

       

 

(च) यवत्तीि श्ोतको व्िवस्थापन 

क्र.स. यववरि 

लगानीका श्ोतहरु 

िम्मा रु. सरकारी 
अनदुान 

स्व: लगानी 

ऋि अन्द्ि 
श्ोत बैंक/यवत्तीि 

संस्था 
व्िणिगत 

        

        

        

        

        

        

 

(छ) यवत्तीि यवश्लिेि 

क्र.स. 
यववरि 

रकम रु. 

कैयफित पयहलो विय दोस्रो विय तेस्रो विय 

आि यववरि    

 क. सेवा यवक्रीबाट प्राप्त आम्दानी     

 ख. मौज्दात     

 ग. िम्मा आम्दानी (क-ख)     

 खचय यववरि     

 घ. सेवा संचालन खचय     

 ङ. सालाखाला नाफा (ग-घ)     



 

 

 च. णस्थर खचय     

 छ. खुद नाफा (ङ-च)     

 ि. कुल लगानी पूिी (घ+च)     

 लगानीमा प्रधतफल (खुद 
नाफा/कुल लगानी पुंिी X १०० 

    

 

ि. व्िावसायिक कृयि प्रसार सेवा संचालनको वायियक काियिोिना 

क्र.स. 
सेवाको 
यकधसम 

मयहना 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसूुची-११ 

(दफा १४  को उपदफा २ संग सम्बणन्द्ित) 

 सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्र दताय प्रमाि-परको ढााँचा 
भैरवी गाउाँपाधलका 

गाउाँ काियपाधलकाको कािायलि 

गाउाँ कृयि यवकास शाखा 

भैरीकाधलकाथमु, दैलेख 

 

सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्र दताय प्रमाि-पर 

दताय नं:                                                              धमधत:  

 

कृिक एवं बहलु सेवा प्रदािकको सहभाधगतामा सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्र माफय त ददगो कृयि प्रसार सेवा 
यवस्तार गने उद्देश्िले िस भैरवी गाउाँपाधलका वडा नं. ......मा धमधत ................ मा गदठत सामदुायिक कृयि प्रसार 
सेवा केन्द्रलाई िस गाउाँपाधलकाको गाउाँ कृयि यवकास शाखाको अधभलेखमा दताय गरी िो प्रमाि-पर प्रदान गररएको 
छ ।  

 

 

 

      .........................                                       .............................. 

  कृयि यवकास शाखा प्रमखु                                     प्रमखु प्रशासकीि अधिकृत 

 

िो प्रमाि पर प्रत्िेक विय नयवकरि गनुय पनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसूुची १२ 

(दफा १४ को उपदफा ३ संग सम्बणन्द्ित)  

केन्द्रको दतायको लाधग आवश्िक पने कागिातहरुको यववरि 

१. धनवेदन १ प्रधत 

२. केन्द्रको सािारि भेलाको उपणस्थधत र धनियिको प्रधतधलयप १ प्रधत 

३. केन्द्रको व्िवस्थापन सधमधत गठन गररएको मार्न्द्िटु १ प्रधत 

४. केन्द्रको यविान ३ प्रधत 

५. केन्द्र व्िवस्थापन सधमधतका पदाधिकारीहरुको यववरि १ प्रधत 

६. सम्बणन्द्ित वडा कािायलिको धसफाररस १ प्रधत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसूुची-१३ 

( दफा १४ को उपदफा ५ संग सम्बणन्द्ित) 

सामदुायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्रको दताय नवीकरिको ढााँचा 
 

नवीकरिको यववरि 

धस.नं.  नवीकरि धमधत नवीकरि गने अधिकारी कैयफित 

 देणख सम्म   

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसूुची-१४  

(दफा १४ उपदफा ६ संग सम्बणन्द्ित) 
केन्द्रको दताय नयवकरि गदाय आवश्िक पने कागिातहरु 

 

१. धनवेदन १ प्रधत 

२. केन्द्र व्िवस्थापन सधमधतको धनियि प्रधतधलपी १ प्रधत 

३. दताय प्रमाि-परको प्रधतधलयप १ प्रधत 

४. वडा कािायलिको धसफाररस १ प्रधत 

५. केन्द्रको वायियक प्रगधत प्रधतवेदन १ प्रधत 

६. केन्द्रको वायियक लेखा पररक्षि प्रधतवेदन १ प्रधत 

 

                           
  

 

 

                                                                      cf1fn] 
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