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प्रस्तावनााः  

संलिधानत: राज्य शक्तिको बााँडफााँड भर्य स्थानीर् तहिे प्राप्त गरेको अलधकार एिि् स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन 

२०७४ को प्रािधान बिोलिि कृलि तथा पशुपािन, कृलि उत्पादनको व्यिस्थापन, पशु स्वास्थ, सहकारी, कृलि सडक, 

साना लसंचाई िगार्त कृलि प्रसार कार्यक्रिको संचािन, व्यिस्थापन र सोको लनर्िन सम्बन्धी अलधकार र लिमे्मिारी 

स्थानीर् सरकारिा लनलहत रहेको छ।र्सैगरी, कृलि प्रसार सेिािा संस्थागत बहुितािाई अंगीकार गदै स्थानीर्स्तरिा 

कृलििन्य सेिाहरुको लिस्तारिा सहलिकरि गने र कृिकहरुिाई प्रभािकारी कृलि प्रसार सेिा उपिब्ध गराउने 

उदे्दश्यका साथ नेपाि सरकारबाट स्वीकृत भएको कृलि लिकास रिनीलत २०७२ िे सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा 

केन्द्रहरु स्थापना गने िक्ष्य लिएको छ।नेपािको संलिधानिे लनदेलशत गरे बिोलिि लिद्यिान संरचनागत, नीलतगत 

एिि् कानूनी व्यिस्था सिेतिाई िध्यनिर गदै र्स नगरपालिकाको िडा तहिा साियिलनक तथा लनिी साझेदारीिा 

सहभालगतािूिक एिं बहुपक्षीर् कृलि प्रसार सेिा प्रिाह संर्न्त्रको स्थापना गरी सोको संचािन, व्यिस्थापन र लनर्िन 

सम्बन्धिा िागय लनदेशन गनय िान्छनीर् भएकोिे स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररचे्छद ३ दफा ११ को 

खण्ड “ि” (१ र २) र “द” (१) िे लदएको अलधकार प्रर्ोग गरी “ सामुदायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना 

तथा संचालन कािययवयि २०७८ ” िारी गररएको छ ।   
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पररचे्छद-१ 

प्रारम्भिक 

१.  संयिप्त नाम र प्रारि:  

        (१) र्स कार्यलिलधको नाि लसम्ता गाउाँपालिकाको "सामुदायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन 

कािययवयि, २०७८” रहेको छ । 

   (२) र्ो कार्यलिलध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२.  पररभािा: लििर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलिलधिा; 

(क) "कार्यलिलध" भन्नािे लसम्ता गाउाँपालिकाको सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चािन सम्बन्धी 

कार्यलिलध 207८ सम्झनु पदयछ । 

(ख) "नगरपालिका" भन्नािे लसम्ता गाउाँपालिकािाई सम्झनु पदयछ । 

(ग) “िडा” भन्नािे लसम्ता गाउाँपालिका अन्तगयतको िडािाई सम्झनु पछय । 

(घ) "केन्द्र" भन्नािे सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा केन्द्र सम्झनु पदयछ । 

(ङ) "िन्त्रािर्" भन्नािे कृलि तथा पशुपन्छी लिकास िन्त्रािर् सम्झनु पदयछ । 

(च) "प्रादेलशक िन्त्रािर्" भन्नािे किायिी प्रदेशको कृलि हेने िन्त्रािर् सम्झनुपछय ।  

(छ) "कृिक" भन्नािे सम्बक्तन्धत िडा लभत्र कृलि, पशुपन्छी र िाछा उत्पादनिा संिग्न नागररक िा घरपररिार 

भने्न सम्झनु पदयछ । 

(ि) “कृलि” भन्नािे िीिन धान्न र लिकास/बृक्तिका िालग आिश्यक खाना, रेशा, िैलिक उिाय, िलडिुटी र अन्य 

िसु्त उत्पादन गनय प्रर्ोग गररने लिरुिा, पशुपन्छी (िाछा सिेत) र ढुसी (च्याउ िात) को खेती िा 

पािन र प्रिनन सम्बन्धी कार्य भने्न बुझाउाँछ । 

(झ) "सलिलत" भन्नािे सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा केन्द्र व्यिस्थापन सलिलतिाई सक्तम्झनुपछय । 

(ञ) “लनिी के्षत्र” भन्नािे कानुन ििोिीि दताय भई पालिका स्तरिा कृलि किय, कृलि प्रलिलध एिं कृलि प्रसारिा 

संिग्न लनिी फिय, कम्पनी, एग्रोभेट, पाराभेट, स्थानीर् कृलि स्रोत व्यक्ति आलदिाई सम्झनु पदयछ । 

(ट) “सािुदालर्क के्षत्र” भन्नािे कानुन ििोलिि दताय भै कृलिकिय एिं कृलि प्रसारिा संिग्न कृिक सिूह, कृलि 

सहकारी, कृलि सािाग्री एिं उत्पादन संकिन तथा लितरि केन्द्र, कृलि एिं पशुपन्छी सम्बन्धी 

लसकार्/अध्यर्न िा तालिि केन्द्र आलदिाई सम्झनु पदयछ ।   

(ठ) "सेिा प्रदार्क” भन्नािे प्रचलित कानून बिोलिि दताय भर् अनुसूची ४ िा उले्लख भए बिोलििका कृलि 

सेिा प्रिाह गने सेिा प्रदार्क कृिक/स्रोत व्यक्ति, कृिक सिूह, सहकारी, कृलि उपि बिार 

संचािक/व्यिस्थापन सलिलत, कम्पनी तथा संघ संस्था सिेत सम्झनु पदयछ ।   

 

३.  उदे्दश्य:  र्स कार्यलिलधको उदे्दश्यहरु देहार् बिोलिि रहेका छन्:-  

(क) लसम्ता गाउाँपालिका लभत्र कृिक एिं बहुि सेिा प्रदार्कको सहभालगतािा सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा 

केन्द्र िाफय त लदगो कृलि प्रसार सेिा लिस्तार गने आधार तर्ार गने, 

(ख) र्स गाउाँपालिका लभत्रका िडास्तरिा सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा केन्द्रको स्थापना एिं सञ्चािन सम्बन्धी  

प्रकृर्ािाई िागयलनदेश गने,  

(ग) केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चािन सम्बन्धिा गाउाँपालिका र सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा केन्द्र व्यिस्थापन 

सलिलतको भूलिका लनधायरि गने, 

(घ) सेिा केन्द्रको स्थापना तथा र्सको प्रभािकारी सञ्चािन सम्बन्धिा संघ र प्रदेश सरकार तथा अन्य लिकास 

साझेदारको भूलिका पलहचान गने ।  

 

 

 पररचे्छद २ 
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सेवा केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन प्रयििा 

 

४. केन्द्रको स्थापना गररने :  सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा केन्द्रको स्थापना देहार् बिोलिि हुनेछ; 

१. लसम्ता गाउाँपालिकािे कृिकको िनसंख्या, कृलि तथा पशु लिकासको संभािना, कृलि उत्पादन पकेट 

के्षत्र/कृलि िािी िसु्तको उत्पादन क्लष्टर िा कृलि िूल्य शंृ्खिा अिक्तस्थलत र कृलि प्रसार सेिािा कृिकको 

पहुाँचको आधारिा सेिाको आिश्यकता पलहचान गरी कक्तम्तिा एक िडािा एक पने गरी सािुदालर्क  कृलि 

प्रसार सेिा केन्द्रको स्थापना गनयको िालग सहिीकरि गनेछ । 

२. सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा केन्द्र सञ्चािनका िालग गाउाँपालिकािे िडा तहिा रहेका सािुदालर्क भिन, 

कोठा िा कार्ायिर्, सहकारीको भिन िा साियिलनक स्थान उपिब्ध गराउन सके्नछ । 

३. गाउाँपालिकाको अग्रसरतािा केन्द्रको स्थापना हुनेछ र केन्द्रिाई आत्मलनभयर एिं  स्व:पररचालित सािुदालर्क 

संस्थाको रुपिा लिकास गररनेछ । 

४. गाउाँपालिकािे केन्द्रको स्थापना तथा संचािनका िालग संघ र प्रदेश िधे्य कुनै एक िा दुिैको र अन्य 

लिकास साझेदारहरुको सिेत सहर्ोग लिन सके्नछ । 

५. सेिा केन्द्रको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन केन्द्रको स्वीकृत लिधान बिोलिि हुनेछ । अनुसूची १ र अनुसूची 

२ बिोलिि सूचीकृत भएका कृिक र सेिा प्रदार्कहरु उपक्तस्थत भएको साधारि भेिािे सियसम्मत िा 

सो नभए बहुितको लनियर्बाट केन्द्रको लिधान स्वीकृत हुनेछ । 

६. केन्द्रको लिधान र्स पालिकाको कानून र र्स कार्यलिलधसंग बालझएिा बालझएको हदसम्म अिान्य हुनेछ । 

 

 

५. केन्द्रको सदस्यहरुको अयभलेर्ख तिार गररने :   

(१)  सम्बक्तन्धत िडा लभत्रका कृिक एिि् सेिा प्रदार्कहरुिे केन्द्रको लिधान बिोलिि सदस्यता लिन सके्नछन् 

। 

(२)  केन्द्रिे उपदफा (१) बिोलिि सदस्यता लिने प्रर्ोिनको िालग सूचना प्रिाह गरी आिेदनको ढााँचा सलहत 

कृिक एिं सेिा प्रदार्कहरुबाट सदस्यताको िालग आव्हान गनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलिि आिेदन प्राप्त हुन आए पश्चात केन्द्रिे आिेदन लदने कृिक सदस्यहरुको अलभिेख 

अनुसूची १ बिोलिि राखे्नछ । 

(४)  उपदफा (२) बिोलिि आिेदन प्राप्त हुन आए पश्चात केन्द्रिे आिेदन लदने सेिा प्रदार्कहरुको अलभिेख 

अनुसूची २ बिोलिि राखे्नछ । 

(५)  केन्द्रिे उपदफा (३) र (४) बिोलिि तर्ार भएको अलभिेख िालियक रुपिा अद्यािलधक गनेछ ।  

(६)  केन्द्रको लिधान बिोलिि केन्द्रिे आफ्नो सदस्यहरुको सदस्यता निीकरि तथा खारेि गनय सके्नछ र र्सै 

कार्यलिलधको अनुसूची १ र अनुसूची २ बिोलििको लििरि अद्यािलधक गनेछ । 

 

६. केन्द्र व्यवस्थापन सयमयत:  

(१)  केन्द्रको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी कार्यको िालग एक केन्द्र व्यिस्थापन सलिलत रहने छ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलििको सलिलतिा अनुसूची १ बिोलििको अलभिेखिा सूचीकृत कृिकहरुिधे्यबाट 

चुलनएका नू्यनति २ िना िलहिा प्रलतलनलध सलहत ५ िना र अनुसूची २ बिोलििको अलभिेखिा सूचीकृत 

सेिा प्रदार्कहरु िधे्यबाट चुलनएका नू्यनति २ िना िलहिा प्रलतलनलध सलहत ५ िना गरी िम्मा १० िना 

रहनेछन् । 

(३)  अनुसूची २ िा नू्यनति ५ िना सेिा प्रदार्क सूचीकृत नभएको अिस्थािा सबै सदस्य प्रलतलनलधको रुपिा 

रहनेछन् र िलहिा सेिाप्रदार्क सूचीकृत नभएको खण्डिा सबै पुरुि प्रलतलनलध चुलनन बाधा पने छैन । 

(४)  उपदफा (२) बिोलिि चुलनएका प्रलतलनलधको कार्यअिलध २ बिय हुनेछ । एक पटक चुलनएका प्रलतलनलध 

बढीिा थप एक कार्यअिलधको िालग चुलनन सके्नछन् ।  

(५)  उपदफा (४) िा िेसुकै िेक्तखएता पलन अनुसूची १ िा सूचीकृत सबै कृिक िा अनुसूची २ िा सूचीकृत 

सबै सेिा प्रदार्कको दुर्य कार्यअिलध पुलगसकेको खण्डिा पुन: चुलनन बाधा पने छैन । 
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(६)  र्स दफा बिोलिि गठन भएको केन्द्र व्यिस्थापन सलिलतिा कृिकहरुिधे्यबाट चुलनएका ५ प्रलतलनलधबाट 

छालनएका १ र सेिा प्रदार्कहरुिधे्यबाट चुलनएका ५ प्रलतलनलधबाट छालनएका १ गरी िम्मा २ सह-अध्यक्ष 

रहने छन् । 

(७)  सलिलतको िैठकको अध्यक्षता सह-अध्यक्षहरुबाट ६-६ िलहनािा आिोपािो हुनेछ । 

(८) उपदफा (२) िा उले्लख भए बिोलिि कृिकहरुिधे्यबाट चुलनएका नू्यनति ३ िना र सेिा प्रदार्कहरुिधे्यबाट 

चुलनएका नू्यनति ३ िना गरी कम्तीिा िम्मा ६ िनाको उपक्तस्थत भएिा सलिलतको िैठकको गिपुरक 

संख्या पुगेको िालननेछ । 

(९) तत्कािीन सहअध्यक्षिे सलिलतको िैठक बोिाउनेछन् र सलिलतको िैठकको लनियर्हरु उपक्तस्थत सदस्यको 

सियसम्मत िा बहुितिे स्वीकृत गरे बिोलिि हुनेछ । तर ित बराबर भएको खण्डिा सम्बक्तन्धत िडाको 

िडाध्यक्षिे सहलिकरि गरी ित लदए बिोलिि हुनेछ । 

(१०) सलिलतिे केन्द्रको दैलनक कार्यसञ्चािन गने कार्यको िालग सलिलतको कुनै सदस्य िा सेिा प्रदार्क िा कृलि 

प्रालिलधक िा कियचारीिाई व्यिस्थापकको रुपिा लिमे्मिारी तोक्न सके्नछ । 

(११) केन्द्रिे पालिकासंग सम्पकय /सञ्चार गनुयपदाय िडाध्यक्ष िाफय त गनुयपनेछ । 

(१२) र्स कार्यलिलधिा उले्लख भए बाहेक सलिलतको अन्य कार्यहरुको सम्पादन प्रलक्रर्ा केन्द्रको लिधान बिोलिि 

हुनेछ । 

 

 

७. केन्द्रले उपलब्ध गराउने सेवाहरु :  

(१)  केन्द्रिे सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा र व्यािसालर्क कृलि प्रसार सेिा गरी दुई प्रकृलतका सेिाहरु उपिब्ध 

गराउनेछ । 

(२)  केन्द्रिे संघ, प्रदेश र र्स गाउाँपालिकाबाट प्राप्त गरेको स्रोत साधनको पररचािन गरी अनुसूची ३ िा 

उले्लख भए बिोलििको सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा प्रिाह गनेछ । 

(३)  केन्द्रिे उपदफा (२) बिोलििको कार्य सम्पादन गनय पालिकाको सिन्वर् तथा स्वीकृलतिा अन्य संघ 

संस्थाको सहर्ोग प्राप्त गनय सके्नछ । 

(४)  केन्द्रिे आफ्नो स्रोत साधन तथा सेिा प्रिाहबाट आियन गरेको सेिा शुल्कको पररचािन गरी अनुसूची ४ 

बिोलििको व्यािसालर्क कृलि प्रसार सेिा प्रिाह गनेछ । 

(५)  केन्द्रिे अनुसूची १० बिोलििको ढााँचािा केन्द्रको व्यािसालर्क र्ोिना बनार् आाँफैिे िा अनुसूची २ 

बिोलिि सूचीकृत सेिा प्रदार्कहरुको पररचािन गरी उपदफा (४) बिोलििका व्यािसालर्क कृलि प्रसार 

सेिा प्रिाह हुने व्यिस्था लििाउनेछ । सािान्यतर्ा सेिा प्रिाह गदाय केन्द्रिे लनिी सेिा प्रदार्किाई पररचािन 

गनेछ र लनिी सेिा प्रदार्कबाट उि सेिा उपिब्ध हुन नसके्न िा उपिब्ध भएको सेिाको पररिाि िा 

गुिस्तर नू्यन भएको अिस्थािा केन्द्र आाँफैिे सम्बक्तन्धत सेिा प्रिाह गनय सके्नछ । 

(६)  केन्द्र बहुि सेिा आिश्यक पने कृिक सदस्यहरूको सम्पकय  थिोको रुपिा रहनेछ । 

(७)  सूचीकृत भएका सेिा प्रदार्कहरुिाफय त कृिकको िाग बिोलिि अनुसूची ४ बिोलििको सेिा प्रिाह गनुय 

केन्द्रको दालर्त्व हुनेछ । 

(८)  केन्द्रिे अनुसूची २ िा सूचीकृत सेिा प्रदार्कहरु पररचािन गरी संघ, प्रदेश र पालिकाबाट उपिब्ध 

गरार्एको अनुदालनत कृलि सािग्री र सेिाहरु (भौचर सिेत) प्रिाह गनेछ। 

(९)  र्स कार्यलिलधिा अन्यत्र िेसुकै िेक्तखएता पलन सेिा शुल्क प्राप्त गनय नपाउने गरी अनुसूची ३ बिोलििको 

सािुदालर्क सेिा प्रदान गनय केन्द्र िा सेिा प्रदार्किाई बाध्य पाररने छैन । तर संघ, प्रदेश र पालिकाबाट 

स्रोत साधन उपिब्ध भएको खण्डिा अनुसूची ३ बिोलिि तोलकएका सािुदालर्क सेिा प्रिाह गनुय केन्द्रको 

दालर्त्व हुनेछ । 

(१०) केन्द्रबाट प्रिाह हुने अनुसूची ३ र अनुसूची ४ बिोलििका सेिाहरुको गुिस्तर प्रचलित कानून बिोलिि 

हुनेछ र प्रचलित कानूनिा व्यिस्था नभएको हकिा गाउाँपालिकािे आिश्यक सहलिकरि गनेछ । 
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(११) गाउाँपालिकाको कृलि तथा पशुपन्छी शाखा र पालिका अन्तगयत गलठत पालिका स्तरीर् कृलि लिकास सलिलत 

र िडा सलिलतिाट सञ्चािन हुने र्ोिना तथा अनुगिन सम्बन्धी कार्यिा केन्द्रिे आिश्यक सघाउ पु-र्ाउनु 

पनेछ ।  

(१२) केन्द्रको आफ्नो छुटै्ट कोि हुनेछ र कोिको आम्दानीको स्रोत सेिा शुल्क, भाडा शुल्क, बीउ पूाँिी सहर्ोग, 

सेिा प्रदार्कको पररचािन/व्यािसालर्क र्ोिना कार्ायन्वर्नबाट सृलित नाफा हुनेछ । 

(१३) कोिको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन केन्द्रको लिधान बिोलिि हुनेछ र कोििा प्राप्त हुने रकि नेपाि राष्टर 

बैंकबाट िान्यता प्राप्त बालिज्य बैंकिा खाता खोलि आम्दानी बााँध्नु पनेछ । । 

(१४) केन्द्रको बैंक खाता संचािन केन्द्र व्यिस्थापन सलिलतको कोिाध्यक्ष, सलचि र सलिलतको लनियर् बिोलिि 

तोलकएको कुनै एकिना सदस्यको संरु्ि हस्ताक्षरिा गररनेछ । 

(१५)  केन्द्रिे आफूिे सम्पादन गरेका कार्यहरु एिि् आलथयक कृर्ाकिापहरुिा पारदलशयता कार्ि गनुयपनेछ र 

बियको कम्तीिा एक पटक अनुसूची १ र अनुसूची २ िा सूचीकृत भएका सदस्यहरुको साधारि भेिा 

आर्ोिना गरी िेखा प्रलतिेदन पाररत गनुयपनेछ । 

 

८. िमता यवकास सम्बन्धी व्यवस्थााः  

(1)  सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा केन्द्रिा कार्यरत प्रालिलधक कियचारी र संचािकिाई आिश्यकता 

अनुसार गाउाँपालिकाको कृलि तथा पशुपन्छी लिकास शाखािे प्रालिलधक सहर्ोगका साथै कृलि प्रलिलध पररक्षि, 

प्रदशयन, व्यिसालर्क र्ोिना लनिायि आदीिा क्षिता लिकास गनेछ । 

(2)  गाउाँपालिकािे उपदफा (१) अनुसार केन्द्रको क्षिता लिकास सम्बन्धी कार्यका िालग नेपाि सरकार, 

िन्त्रािर् िातहतका लनकार् र प्रदेश सरकार िातहतका लनकार् तथा कृलि के्षत्रिा काि गने अन्य संघ 

सस्थासंग सिेत आिश्यक सिन्वर् र साझेदारी गनय सके्नछ । 

 

९. सेवा शुल्क यनिायरर् सम्बन्धी व्यवस्थााः सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा केन्द्रिे सेिाग्राहीिाई व्यािसालर्क सेिा 

प्रदान गरे िापत लिने सेिा शुल्क अनुसूची ८ बिोलििको ढााँचािा लनधायरि गनय गाउाँपालिकािे केन्द्रिाई 

आिश्यक सहिीकरि गनेछ । 

 

१०. जनशम्भिको व्यवस्था र पररचालन:  केन्द्रिाई आिश्यक पने कियचारीको दरबन्दी स्वीकृती, लनरु्क्ति र 

पररचािन देहार् बिोलिि हुनेछ; 

(१) केन्द्र व्यिस्थापन सलिलतिे स्वीकृत गरे बिोलिि केन्द्रिाई आिश्यक पने प्रालिलधक र अन्य कियचारीको 

दरबन्दी संख्याको लनधायरि हुनेछ । 

(२) केन्द्र स्थापनाको शुरुिाती चरििा आिश्यक पने प्रालिलधक कियचारी स्वरं् गाउाँपालिकािे उपिब्ध गराउन 

सके्नछ िा केन्द्रिे लनरु्ि गरेका कियचारीको तिब भत्तािा र्ोगदान गनय सके्नछ। 

(३)  अनुसूची ३ बिोलििका सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा सम्बन्धी कार्यको संचािन, रेखदेख, अनुगिन र 

सुपररिेक्षि तथा आिश्यक लनर्लित प्रालिलधक सेिा प्रदान गनय गाउाँपालिकाको कृलि र पशुपन्छी शाखािे 

सम्बक्तन्धत सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा केन्द्रको संिग्नता र सिन्वर्िा  गनय सके्नछ । 

(४)  उपदफा (२) बिोलिि लनरु्ि भएका प्रालिलधक कियचारीिे सेिा प्रदार्क िाफय त प्रिाह गररने कृलि 

प्रसार सम्बन्धी व्यािसालर्क सेिाहरुको संचािनिा प्रालिलधक  सहर्ोग, रेखदेख, अनुगिन र लनर्न्त्रि गनय 

सघाउ पुर्ायउनेछ । 

(५)  प्रालिलधक कियचारीको लिसृ्तत कार्य लििरि (TOR) अनुसूची ७ बिोलिि हुनेछ । 

(६)  केन्द्र व्यिस्थापन सलिलतिे केन्द्रको दैलनक कार्य संचािन गने कार्यको िालग सलिलतको कुनै सदस्य िा 

कृलि प्रालिलधक िा कियचारीिाई व्यिस्थापकको रुपिा लिमे्मिारी तोक्न सके्नछ । 

(७)  व्यिस्थापकको काि, कतयव्य र लिमे्मिारी सलिलतिे तोके बिोलिि हुनेछ । 

(८)  व्यािसालर्क कृलि प्रसार सम्बन्धी सेिा प्रिाह गनय केन्द्रिा सूचीकृत स्थानीर् सेिा प्रदार्कहरुिाई पररचािन 

गने व्यिस्था लििार्नेछ । 
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११. गाउँपायलका मार्य त केन्द्रलाई उपलब्ध हुन सके्न सहिोग: सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा केन्द्रको स्थापना, 

संचािन तथा व्यिस्थापन कार्यिा सघाउ पुरर्ाउन  गाउाँपालिकाको तफय बाट अनुसूची ५ बिोलििको सहर्ोग र 

सहिीकरि गनय सलकनेछ । 

 

पररचे्छद-३ 

काम, कतयव्य र अयिकार 

 

१२.  केन्द्र व्यवस्थापन सयमयतको काम, कतयव्य र अयिकार: र्स कार्यलिलधिा उक्तल्लक्तखत व्यिस्थाको अलतररि 

दफा ६ बिोलिि गठन भएको केन्द्र व्यिस्थापन सलिलतको काि, कतयव्य र अलधकार देहार्बिोलिि हुनेछ; 

(क)  दफा ७ को उपदफा (२) र (४) बिोलििका सेिाहरु प्रिाहको िालग केन्द्रको िालियक एिि् आिलधक 

र्ोिना तथा कार्यक्रि र बिेट तिुयिा, स्वीकृलत र कार्ायन्वर्न गने । 

(ख)  केन्द्रको लिधान बिोलिि कृिक र सेिा प्रदार्कबाट सदस्यताको िालग आिेदन आव्हान गने र सदस्यहरुको 
सूचीिाई अनुसूची १ र २ बिोलििको अलभिेख अनुसार िालियक रुपिा अद्यािलधक गने । 

(ग) सेिा प्रदार्क र कृिक बीच लनर्लित अन्तलक्रय र्ा गरी कृिकिाई आिश्यक परेको दफा ७ को उपदफा (२) 

र (४) बिोलििको कृलि प्रसार सेिाको लिस्तार गने । साथै, सम्भि भएसम्म कृिक र सेिा प्रदार्क बीच 

सहकार्य गरी आिश्यक सेिाको सह-लनिायि िा सह-उत्पादन गने व्यिस्था लििाउने । 

(घ) दफा ७ को उपदफा (२) बिोलििका कार्यहरु सञ्चािनको िालग प्रस्तािना तर्ार गरी सम्बक्तन्धत िडा तथा 

गाउाँपालिका तहिा सिक्ष पेश गने । 

(ङ) सेिा प्रदार्कको लिकास र क्षिता लिस्तार गने । 

(च) केन्द्रिाई आत्मलनभयर संस्थाको रुपिा लिकास गनय व्यािसालर्क र्ोिना बनार् कार्ायन्वर्न गने ।  

(छ) केन्द्रको आम्दानी र खचयको िेखा लहसाब राखे्न एिि् साियिलनकीकरि गने । 

(ि) र्स गाउाँपालिका संगको सिन्वर्िा गाउाँपालिकािे लनधायरि गरेको िापदण्ड बिोलिि सेिा प्रदार्किे प्रदान 

गने सेिाको गुिस्तर लनधायरि, सेिा प्रदार्कको पाररश्लिक तथा केन्द्रिे लिने सेिा शुल्क लनधायरि गने । 

(झ) गाउाँपालिकाको कृलि तथा पशुपन्छी हेने शाखासंग लनर्लित रुपिा सिन्वर् गने । 

(ञ) सेिा प्रिाहको िालग आिश्यकता अनुसार आचार संलहता एिि् आन्तररक िापदण्डहरु बनार् िागू गने । 

(ट) पालिकाको परािशय र सिन्वर्िा आिश्यकता अनुसार कृलि प्रालिलधक र अन्य कियचारीको लनरु्क्ति र 

पररचािन गने । 

(ठ) केन्द्रको कार्ायिर् व्यिस्थापन एिं दैलनक कार्य सञ्चािन गने । 

(ड) र्स गाउाँपालिकाको सिन्वर्िा संघ र प्रदेश सरकार एिं अन्य संघ संस्थाबाट सहर्ोग प्राप्त गरी सेिा 
प्रदार्कको लिकास, क्षिता अलभिृक्ति र पररचािन गने । 

(ढ) कृिक तथा सेिा प्रदार्कको सुपररिेक्षि गने, गुनासो सुनुिार्को संर्न्त्र लनिायि गने र गुनासाहरुको सम्बोधन 

गने। 

(ि) चौिालसक एिं िालियक रुपिा केन्द्रिे सम्पादन गरेको कार्यको सिीक्षा गने । 

(त) अन्तर सरकारी लनकार्, कृिक सिूह, सहकारी र अन्य लित्तीर् संस्थाहरुसंग सिन्वर् एिं सहकार्य गने । 

 

 

१३.  पायलकाको भूयमका र दायित्व : सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा केन्द्रको स्थापना, संचािन र लनर्िन सम्बन्धिा 

पालिकाको भूलिका र दालर्त्व देहार् बिोलिि हुनेछ;  

(१) गाउाँपालिकािे आफ्नो प्रचलित ऐन, कानुन र र्स कार्यलिलध बिोलिि केन्द्रको दताय निीकरि तथा लनर्िन 

गनेछ । 

(२) गाउाँपालिकािे िडास्तरिा केन्द्र स्थापना गनय सहर्ोग िा पूरक सहर्ोग उपिब्ध गराउनेछ । 
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(३) गाउाँपालिकािे िडास्तरिा लदगो रुपिे केन्द्र सञ्चािन गनय कृलि तथा पशुपन्छी शाखािाफय त क्षिता लिकास 

एिि् आिश्यक सहलिकरि गनेछ । 

(४) नगर के्षत्रलभत्र स्थालपत सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा केन्द्रहरुको संचािन तथा लनर्िन गने सन्दभयिा कृलि 

लिकास शाखािे सहिीकरि गनुयको साथै सलचिािर्को भूलिका लनिायह गनेछ।  

(५) गाउाँपालिका आाँफैिे िा कुनै लनकार्बाट केन्द्रको दैलनक कार्य संचािनका  िालग आिश्यक पने 

भिन/िलिनको उपिब्धता गराउन सहर्ोग गनेछ । 

(६) गाउाँपालिकािे केन्द्रबाट प्रिाह हुने सेिा एिं कृलि सािग्रीको गुिस्तर लनर्िन गनेछ । 

(७) गाउाँपालिकािे केन्द्रको क्षितािे भ्याएसम्म िडातहिा सञ्चािन हुने कृलि प्रलिलध प्रसारको कार्य केन्द्रको 

संिग्नता िा सिन्वर्िा सञ्चािन गनेछ । 

(८) गाउाँपालिकािे केन्द्रिाफय त अनुसूची ३ बिोलििको कार्यसम्पादनको िालग स्रोत साधनको व्यिस्था गनय 

सके्नछ  

(९) सम्बक्तन्धत िडाको िडाध्यक्ष केन्द्रको संरक्षकको रुपिा रहनेछन् र र्स कार्यलिलध बिोलिि लनियर् प्रकृर्ािा 

सहलिकरि गनेछ ।  

(१०) गाउाँपालिकािे िडातहको कृलि नीलत, र्ोिना, तथ्ांक सम्बन्धी पृष्ठपोििको िालग केन्द्रको पररचािन गनय 

सके्नछ । 

(११) कृलि अनुसन्धानिा संिग्न लनकार्हरु िगार्त अन्य सम्बक्तन्धत लनकार्हरुसंग सिन्वर् गनय पालिकािे केन्द्रिाई 

आिश्यक सहलिकरि गनेछ । 

(१२) गाउाँपालिकािे संभि भए सम्म गाउाँपालिका लभत्र कृलि प्रसार सेिा प्रिाहको िालग लनिी सेिा प्रदार्कको 

लिकासको िालग सहलिकरि एिं लनर्िन गनेछ । तर सािान्यतर्ा लनिी सेिा प्रदार्कबाट सम्पादन हुने 

कार्यिा गाउाँपालिकाको प्रत्यक्ष संिग्नता हुनेछैन । 

(१३) गाउाँपालिकािे कृलि र पशुसेिा शाखा िाफय त सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा केन्द्रिाई आिश्यक 

प्रालिलधक सहर्ोग गनेछ । 

(१४) गाउाँपालिकािे सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा केन्द्रबाट गुिस्तरीर्, प्रभािकारी र पारदशी सेिा प्रिाह 

भएको/नभएको अनुगिन तथा लनर्िन गनेछ । 

(१५) केन्द्रको लदगो लिकासिा साझेदारी गनय र्चु्छक संघ, संस्थाहरुसंग गाउाँपालिकािे आिश्यक सिन्वर् र 

सहकार्य गनेछ । 

(१६) गाउाँपालिकािे एउटै प्रकृलतको कार्यको िालग कुनै पलन तह िा लनकार्बाट केन्द्रिाई हुने सहर्ोगिा 

दोहोरोपना हुन नलदन र्स सम्बन्धी अलभिेख राखे्न र अनुगिन तथा लसफाररश गने कार्य गनेछ । 

(१७) गाउाँपालिकािे प्रदेश िन्त्रािर् अन्तगयतका प्रदेशस्तर िा लिल्लास्तर लनकार्हरु संग सिन्वर् गरी 

केन्द्रको लिकासिा साझेदारीको िालग स्रोत िुटाउन आिश्यक भूलिका लनिायह गनेछ । 

(१८) गाउाँपालिकािे नेपाि सरकार, िन्त्रािर् िातहतका लनकार्बाट केन्द्रको लिकासको िालग प्राप्त हुने स्रोत 

साधनको प्रभािकारी पररचािनिा सिन्वर्कारी भूलिका लनिायह गनेछ । 

 

 

 

पररचे्छद ४ 

केन्द्रको दताय र नवीकरर् सम्बन्धी व्यवस्था 

 

१४.  केन्द्रको दताय र नवीकरर्:   

(१) केन्द्रको दताय र्स गाउाँपालिकाको प्रिुख प्रशासकीर् अलधकृतिे गनेछ ।दताय प्रर्ोिनका िालग प्रिुख 

प्रशासकीर् अलधकृतिे कृलि शाखा प्रिुखिाई अलधकार प्रत्यार्ोिन गनय सके्नछ । 

(२) गाउाँपालिकाको कृलि शाखािे केन्द्रको दतायको अलभिेख राखे्नछ र अनुसूची ११ बिोलििको ढााँचािा 

केन्द्रिाई दताय प्रिाि-पत्र उपिब्ध गराउने छ । 
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(३) केन्द्रको दताय गनय आउदा लनिेदनका साथ संिग्न गनुयपने कागिातहरुको लििरि अनुसूची १२ बिोलिि 

हुनेछ । 

(४)  दफा १ बिोलिि दताय भएका केन्द्रहरुको निीकरि प्रते्यक ििय लनशुल्क रुपिा पालिकाको प्रिुख 

प्रशासकीर् अलधकृतिे गनेछ र निीकरि गने अलधकार प्रत्यार्ोिन गररएको हकिा सम्बक्तन्धत कृलि शाखा 

प्रिुखिे गनेछ । 

(५) गाउाँपालिकाको कृलि शाखािे केन्द्रको निीकरिको अलभिेख राखे्नछ र निीकरिको ढााँचा अनुसूची १३ 

बिोलिि हुनेछ । 

(६) केन्द्रको दताय निीकरि गदाय लनिेदन साथ संिग्न गनुयपने कागिातहरुको लििरि अनुसूची १४ बिोलिि 

हुनेछ । 

 

 

पररचे्छद-५ 

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन  

 

१५. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गररने :  

(१)  केन्द्र व्यिस्थापन सलिलतिे लनर्लित रुपिा केन्द्रबाट सम्पालदत कार्यको अनुगिन तथा िूल्याङ्कन गनेछ । 

(२)  गाउाँपालिकािे केन्द्रको उपिक्तब्ध तथा प्रभािकाररता िूल्याङ्कन गनेछ । 

(३)  सािान्यतर्ा िडाध्यक्षिे गाउाँपालिकाको प्रलतलनलधको रुपिा सिेत केन्द्रको अनुगिन तथा सुपररिेक्षि गनेछन् 

। 

(४)  केन्द्रको प्रलतफि, उपिक्तब्ध तथा प्रभािकाररता िूल्याङ्कनका नू्यनति आधारहरु अनुसूची ६ िा उले्लख भए 

बिोलिि हुनेछन् ।  

(५)  केन्द्र व्यिस्थापन सलिलतिे कम्तीिा बियको एक पटक केन्द्रबाट सम्पादन भएका कार्यहरुको िालियक प्रगलत 

प्रलतिेदन र िेखा सम्बन्धी प्रलतिेदन सम्बक्तन्धत िडाध्यक्ष िाफय त गाउाँपालिका सिक्ष पेश गनुयपनेछ । 

(६)  संघ र प्रदेश सरकारिे आिश्यकतानुसार केन्द्रको अनुगिन तथा िूल्याङ्कन गनय सके्नछन् । 

(७)  गाउाँपालिकािे कृलि तथा पशु सेिा शाखा िाफय त केन्द्रबाट प्रिाह हुने सेिाको गुिस्तरको िापन अनुसूची 

९ बिोलििको ढााँचाको आधारिा गने गराउने व्यिस्था लििाउने छ । 

(८)  गाउाँपालिका स्तरीर् कृलि लिकास सलितीिे कृलि सेिा केन्द्रको अनुगिन, लनरीक्षि गरी आिश्यक पृष्ठपोिि 

लदन सके्नछ । 

(९)  अनुगिनको क्रििा केन्द्र व्यिस्थापन सलिलतिे आफ्नो स्वीकृत लिधान बिोलिि गनुयपने तोलकएका कार्यहरु 

नगरेको, िापरिाही गरेको, आलथयक लहनालिना गरेको िा लहनालिना गने आशर् देक्तखएको खण्डिा 

गाउाँपालिकािे सलिलतिाई सचेत गराउनेछ । 

(१०) उपदफा (९) बिोलिि पटक पटक सचेत गराउदा सिेत अटेर गरी र्स प्रकारका कार्यशैिी नरोलकएको 

खण्डिा गाउाँपालिकािे िौिुदा केन्द्र व्यिस्थापन सलिलतको पुनगयठन गनय सहिीकरि गनेछ िा सो सलिलत 

खारेि गरी नर्ााँ सलिलत गठन गनय लनदेशन लदन सके्नछ ।  

 

पररचे्छद-६ 

यवयवि 

१६. प्रचयलत कानुन बमोयजम हुनेाः र्स कार्यलिलधिा उले्लख नभएका कुराहरु प्रचलित कानुन बिोलिि हुनेछ । 

१७.  बािा अडकाउ रु्काउाः र्स कार्यलिलध कार्ायन्वर्न सम्बन्धिा कुनै लिलिधा भएिा सोको लनिारि कार्यपालिकािे 

गनेछ । 

१८. संसोिन तथा र्खारेजीाः र्ो कार्यलिलध गाउाँपालिकािे आिश्यकता अनुसार संशोधन तथा खारेि गनय सके्नछ । 

 

अनुसूची १ 
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(दफा ५ को उपदफा ३ संग सम्बक्तन्धत) 

कृिक सदस्यहरुको अयभलेर्ख  

पायलकाको नाम:                                        वडा नम्बर: 

 

  

क्र.सं. 
कृिकको 

नाि थर 
लिङ्ग 

गाउाँ/टोिको 

नाि 

खेती 

गरेको 

िलिनको 

के्षत्रफि 

(रोपनी) 

िुख्य पशु 

चौपार्ा/संख्या 

िुख्य 

खेती/पशुपािन 

गरेको 

बािी/िसु्त 

फोन 

नम्बर 
कैलफर्त 
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अनुसूची २ 

(दफा ५ को उपदफा ४ संग सम्बक्तन्धत) 

सेवा प्रदािकहरुको अयभलेर्ख  

पायलकाको नाम:                                                        वडा नम्बर:  

क्र.सं. 
सेिा प्रदार्कको 

नाि थर 
लिङ्ग 

गाउाँ/टोि

को नाि 

शैलक्षक 

र्ोग्यता 
तालिि 

फिय दताय 

भएको भए 

सोको नाि 

सेिाको 

प्रकार 

सेिा सम्बन्धी 

लिसृ्तत 

लििरि 

फोन  

नम्बर 
कैलफर्त 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची ३ 
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(दफा ७ को उपदफा २ संग सम्बक्तन्धत) 

केन्द्रबाट प्रवाह हुने सामुदायिक कृयि प्रसार सेवा  

(क) कृलि बािी िसु्त, पशुपन्छी र िाछाको नर्ााँ िात/नश्लहरुको परीक्षि तथा प्रदशयन 

(ख) कृलि बािी िसु्त, पशुपन्छी र िाछा उत्पादनसंग सम्बक्तन्धत आधुलनक प्रलिलधको परीक्षि तथा प्रदशयन 

(ग) कृलि बािी िसु्त, पशुपन्छी र िाछा उत्पादनसंग सम्बक्तन्धत सहभालगतात्मक परीक्षि/अनुसन्धान (पालटयलसपेटरी 

एक्सन ररसचय) 

(घ) एकीकृत बािी/शतु्रिीि व्यिस्थापन/खाद्यतत्व पाठशािा तथा कृलि व्यिसार्/बीउ उत्पादन/पोिि/ 

व्यािसालर्क/लित्तीर् साक्षरता पाठशािा सञ्चािन 

(ङ) आधुलनक, खेती िागत तथा कार्यबोझ नू्यलनकरि गने कृलि औिार उपकरिहरुको परीक्षि तथा प्रदशयन 

(च) कृलि बािी िसु्त, पशुपन्छी र िाछा सम्बन्धी सािूलहक तालिि 

(छ) कृिक सिूह तथा कृलि सहकारी संस्था गठन/पुनगयठनका िालग सहलिकरि एिि् क्षिता लिकास 

(ि) संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहबाट कृिकहरुिाई िलक्षत गरी सञ्चािन गरेका कार्यक्रिहरुको प्रचार प्रसार 

(झ) भौचर प्रिािी तथा लकसान काडयको कार्ायन्वर्न 

(ञ) सािुदालर्क कृलि बिार स्थापना 

(ट) सािुदालर्क कृलि बिार सूचना प्रिािीको स्थापना 

(ठ) कृलि तथा कृलि बिार सम्बन्धी अध्यर्न/सिेक्षि 

(ड) रैथाने बािी तथा पशुपन्छीको संरक्षि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची ४ 

(दफा ७ को उपदफा ४ संग सम्बक्तन्धत) 

केन्द्रबाट प्रवाह हुने व्यावसायिक कृयि प्रसार सेवा  
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(क) कृिकको िागिा आधाररत कृलि सािग्रीको आपूलतय तथा परािशय (भाडािा कृलि र्न्त्र उपकरि उपिब्ध 

गराउने सिेत) 

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

(ग) व्यािसालर्क र्ोिना लनिायिको िालग स्रोत व्यक्तिको उपिब्धता 

(घ) लित्तीर् सेिाका िालग सहलिकरि 

(ङ) लिलभन्न कृलि सम्बन्धी पाठशािा तथा तालििको िालग स्रोत व्यक्तिको उपिब्धता 

(च) आधुलनक कृलि प्रलिलध एिि् व्यिसार् परािशय 

(छ) पशुपन्छी तथा िाछाको उपचार, खोप तथा भ्याक्तक्सनेसन 

(ि) पशुिसु्तिा कृलत्रि गभायधान 

(झ) बािीनािीको उत्पादनिा आिश्यक पने लिशेिज्ञ/लिलशष्ट सेिा तथा परािशय, िसै्त: कााँटछााँट, बािी रोग पलहचान 

एिि् बािी उपचार, रासार्लनक तथा िैलिक लििादी छकय ने, थोपा लसंचार् िगार्त निीन लसंचार् प्रलिलधको 

िडान, प्लालष्टक घर/टनेि िडान, िानस्पलतक प्रिनन्, बीउ उत्पादन, भण्डारि, उत्पादनोपरान्त क्षलत नू्यलनकरि, 

घरार्सी प्रशोधन आलद । 

(ञ) कृलि बािी िसु्त, पशुपन्छी र िाछाको रोग तथा कीराको लनदान प्रर्ोगशािा सेिा  

(ट) िाटो परीक्षि प्रर्ोगशािा सेिा 

(ठ) कृलि र्न्त्र तथा उपकरि सञ्चािन परािशय एिि् िियत सेिा  

(ड) व्यािसालर्क तथा लित्तीर् साक्षरता/परािशय 

(ढ) पोिि साक्षरता तथा परािशय 

(ि) बािी तथा पशुपन्छी बीिा अलभकताय एिि् सहलिकरि 

(त) कृलि उपिहरु संकिन, ढुिानी र बिारीकरि सम्बन्धी सहलिकरि सेिा  

(थ) कृलि उपि भण्डारि सेिा (लचस्यान तथा भण्डारि केन्द्रहरु सन्चािकहरु िाफय त) 
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अनुसूची ५ 

(दफा ११ संग सम्बक्तन्धत) 

गाउँपायलका मार्य त केन्द्रलाई उपलब्ध हुने सहिोग  

 

(क) केन्द्रको स्थापनाको िालग प्रारक्तम्भक (गठन तथा पररचािन) प्रकृर्ािा सहलिकरि  

(ख)  कृिक र सेिा प्रदार्क बीच सिन्वर् गरी सेिा प्रिाहिा सहलिकरि गनय र केन्द्रको व्यिस्थापनिा सघाउन 

लनलश्चत सिर्को िालग कृलि प्रालिलधकको उपिब्धता  

(ग)  कृलि प्रालिलधक पररचािन सम्बन्धी कार्यको सहलिकरि 

(घ)  कार्ायिर् व्यिस्थापन नू्यनति सहर्ोग (लिलनिि् िलिलष्टक) 

(ङ)  कृिकहरुबाट िाग भएको/हुने सेिाको आाँकिन गनय सहर्ोग 

(च)  सेिा प्रदार्कको नक्ांकन तथा क्षिता आाँकिन गनय सहर्ोग 

(छ)  िालियक तथा आिलधक र्ोिना एिि् व्यािसालर्क र्ोिना तर्ारी तथा कार्ायन्वर्निा सहलिकरि 

(ि)  कार्यलिलध अनुरुप हुने गरी सेिा प्रदार्कको लिकासिा सहर्ोग 

(झ)  प्रालिलधक एिि् व्यिस्थापकीर् क्षिता लिकास 

(ञ)  लिधान एिि् कार्यसञ्चािन प्रकृर्ा तर्ारीिा सहलिकरि 

(ट)  अनुगिन तथा िूल्याङ्कन कार्यिा सहलिकरि 

(ठ) सूचना व्यिस्थापन प्रिािी स्थापना  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची ६ 

(दफा १५ को उपदफा ४ संग सम्बक्तन्धत) 
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केन्द्रको प्रयतर्ल, उपलम्भब्ध तथा प्रभावकाररता मूल्याङ्कनका नू्यनतम आिारहरु 

 

(1)  प्रयतर्ल मूल्याङ्कनका नू्यनतम आिारहरु 

 

क्र.सं. आधारहरु सूचक सूचनाको स्रोत कैलफर्त 

१ 
कृिक सदस्यहरुको सदस्यता 

लिस्तार 
संख्या केन्द्रको अलभिेख  

२ 
कृलि प्रसार सेिा (अनुसूची ३ 

बिोलिि) को लिस्तार 

िडा लभत्र सेिा प्राप्त गने 

कृिक घरधुरीको प्रलतशत 
केन्द्रको सिेक्षि  

३ कृलि सेिा प्रदार्कको लिस्तार संख्या केन्द्रको अलभिेख  

४ 
कृलि सेिा प्रदार्कबाट अनुसूची ४ 

बिोलििको सेिािा लिस्तार 

िडा लभत्र सेिा प्राप्त गने 

कृिक घरधुरीको प्रलतशत 

सेिा प्रदार्कको 

प्रलतिेदन 
 

 

(२) उपलम्भब्ध तथा प्रभाव मूल्याङ्कनका नू्यनतम आिारहरु 

 

 

 

 

अनुसूची-७ 

(दफा १० को उपदफा ४ संग सम्बक्तन्धत) 

कृयि प्रायवयिकको कािय यववरर् (Terms of Reference) 

कृलि प्रालिलधकिे कृलि प्रसार सेिा केन्द्रको िातहतिा रही केन्द्रको कार्यके्षत्र लभत्रका कृिकहरुिार् प्रत्यक्ष िाभ पुगे्न 

गरी कृलि प्रसार सम्बन्धी सािुदालर्क सेिाको संचािन गरी आिश्यक प्रालिलधक सेिा उपिब्ध गराउने छन् । कृलि 

प्रालिलधकिे केन्द्रिा सूचीकृत सेिा प्रदार्कहरुिाई पररचािन गरी केन्द्रको व्यािसालर्क र्ोिनािा सिािेश भएका 

क्र.सं. आधारहरु सूचक 
सूचनाको 

स्रोत 
कैलफर्त 

१ 
िडाका प्रिुख बािीको उत्पादकत्व 

िृक्ति 

उत्पादकत्व 

िे.टन/हेक्टर 

स्थानीर् 

तहबाट 

सिेक्षि हुने 

िािी िसु्तहरु िडािे 

लनधायरि गने 
२ 

िडाका प्रिुख बािीको उत्पादन 

िृक्ति 
उत्पादन िेटन 

३ िडाका कृिकहरुको आम्दानी िृक्ति रु/घरपररिार  

४ 
िडाका सेिा प्रदार्कको आम्दानी 

िृक्ति 
रु/सेिा प्रदार्क  

५ 
िडा लभत्र कृलि के्षत्रिा रोिगारी 

शृ्िना 

रोिगारी शृ्िना 

संख्या 
 

६ 
िडा लभत्रका कृिकहरुको कृलि 

प्रसार सेिा प्रलतको सनु्तष्टी 

सनु्तष्ट हुने 

कृिकको प्रलतशत 
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कृर्ाकिापहरुको कार्ायन्वर्न गने, प्रालिलधक रेखदेख गने र सेिाको गुिस्तर अनुगिन तथा सुपररिेक्षि गने गराउने 

कार्य गनेछन् ।कृलि प्रालिलधकिे केन्द्र व्यिस्थापन सलिलतको लनदेशनिा केन्द्रसंग सम्वि व्यक्ति, संस्था, सहर्ोगी 

लनकार् र पालिकासंग आिश्यक सिन्वर् गरी काि गनेछन् ।  

(क)  भूयमका र यजमे्मवारी 

(१)  िडालभत्रका कृिक, कृलि सिूह, सहकारी र स्थानीर् सेिा प्रदार्कहरुको अलभिेख तर्ार गने र अध्यािलधक 

गने, 

(२)  केन्द्रको िालियक एिि् आिलधक र्ोिना तथा कार्यक्रि र बिेट तिुयिा तथा कार्ायन्वर्निा सहर्ोग गने, 

(३)  केन्द्रको कार्यके्षत्र लभत्र कृलि बािी िसु्त, पशुपन्छी र िाछाको नर्ााँ िात/नश्लहरु तथा उत्पादनसंग सम्बक्तन्धत 

आधुलनक प्रलिलध एिं कृलि औिार उपकरिहरुको परीक्षि तथा प्रदशयन गने गराउने, 

(४)  कृिक सिूह तथा कृलि सहकारी संस्था गठन/पुनगयठनका िालग सहलिकरि गने र कृिकको प्रालिलधक 

क्षिता लिकास सम्बन्धी तालिि संचािन गने, 

(५)  संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहबाट कृिकहरुिाई िलक्षत गरी सञ्चािन गरेका कार्यक्रिहरुको प्रचार प्रसार र 

कार्ायन्वर्न प्रलक्रर्ािा सहिीकरि गने, 

(६)  भौचर प्रिािी तथा लकसान काडयको कार्ायन्वर्निा आिश्यक सहर्ोग र सहिीकरि गने,  

(७)  एकीकृत बािी/शतु्रिीि व्यिस्थापन/खाद्यतत्व पाठशािा तथा कृलि व्यिसार्/बीउ उत्पादन र पोिि लशक्षा 

सम्बन्धी कार्यक्रि संचािनिा आिश्यक प्रालिलधक सहिीकरि गने, 

(८)  सािुदालर्क कृलि बिार र बिार सूचना प्रिािीको स्थापनािा सहिीकरि गने, 

(९)  केन्द्रिा सूचीकृत सेिा प्रदार्कहरुिाई पररचािन गरी केन्द्रको व्यािसालर्क र्ोिनािा सिािेश भएका 

कृर्ाकिापहरुको कार्ायन्वर्न गने, प्रालिलधक रेखदेख गने र सेिाको गुिस्तर अनुगिन तथा सुपररिेक्षि कार्य 

गने गराउने, 

(१०) केन्द्र व्यिस्थापन सलिलतको लनदेशनिा केन्द्रसंग सम्वि व्यक्ति, संस्था, सहर्ोगी लनकार् र पालिकासंग 

आिश्यक सिन्वर् गरी काि गने, 

(११) उत्पादक सिूह/सहकारीहरुिाई अन्य व्यिसार्ी तथा सेिाप्रदार्कसाँगको अन्तरलक्रर्ा र व्यिसालर्क आलथयक 

पहिका िालग अन्तरसम्वाद गनय सल्लाह लदने र लसकाउने, 

(१२) आिश्यकताहरुको िेखािोखा र व्यिसालर्क र्ोिना तर्ार गने िस्ता कार्यहरुिा सहर्ोग र सहिीकरि 

गने, 

(१३) कृिकहरुिाई बचत तथा ऋि सहकारी,  िघु लित्त संस्थाहरु, बैंक आलदिा लित्तीर् पहुाँच लसियना गराउनका 

िालग उत्पादक सिूहका सदस्यहरुिाई िागरुक गराउने र आिश्यक सहिीकरि गने, 

(१४) उत्पादन र्ोिनाहरु (िौसिी पात्रो) लनिायि गनय र त्यसको कार्ायन्वर्न गनय उत्पादक सिूहहरु र सहभागी 

कृिक घरपररिारहरुिाई आिश्यक सहिीकरि र सहर्ोग गने, 

(१५) कृलि प्रसार सेिाको लिस्तारका िालग सेिा प्रदार्क र सहर्ोगी लनकार्साँग सम्बन्ध लिस्तार गने, 

(१६) केन्द्रबाट संचालित लक्रर्ाकिापको  लनर्लित अनुगिन, लफल्डबाट संकलित तथ्ांक प्रलिष्टी तथा ब्यिस्थापन 

गने र आिश्यक पृष्ठपोिि प्रदान गने । 

(१७) लिपन्न तथा लसिान्तकृत िगयिार् िैंलगक तथा सािालिक सिािेशीकरिको िालग िुिप्रिाहीकरि गनय भूलिका 

लनिायह गने, 

(१८) स्थानीर् सरकार तथा सम्बन्धीत लििर्गत लनकार्साँग सिन्वर् गने र केन्द्रको कार्यक्रििा स्थानीर् सिुदार्को 

र्ोगदानको खोिी गने, 

(१९) लनधायररत िापदण्ड र फरम्याटिा हाडयकपी िा र्िेक्टर ोलनक कपी िा दुिै प्रकारको प्रलतिेदन सिर्िै लनर्लित 

रुपिा केन्द्र व्यिस्थापन सलिलत सिक्ष पेश गने, 

(२०) केन्द्रको बैठक, भेिा, सलिक्षा गोष्ठी तथा साियिलनक सुनाई कार्यक्रिहरुको संचािनिा सहर्ोग र 

सहिीकरि गने, 

(२१) केन्द्रिे तोकेका अन्य कार्यहरु गने गराउने । 
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(र्ख)  कृयि प्रायवयिकको िोग्यता, अनुभव र दिता : 

सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा केन्द्रिा काि गने कृलि प्रालिलधकको र्ोग्यता, अनुभि र दक्षता देहार् बिोलिि हुनेछ 

। 

 कृलि/पशु लचलकत्सा लिज्ञानिा िे.लट.ए. कोसय पुरा गरी कुनैपलन लििर्िा +२ उत्तीिय गरेको 

 कृलि प्रसार सम्बन्धी सािुदालर्क र व्यािसालर्क सेिा प्रिाहको के्षत्रिा कक्तम्तिा १ ििय कार्य अनुभि 

भएको, 

 पारस्पररक िैक्तिक सीप भएको, नेटिलकय ङ गनय सके्न र ग्रालिि पररिेशिा रही कृिक घरपररिारिार् 

प्रालिलधक सेिा उपिब्ध गराउन सके्न क्षिता भएको, 

 कमू्यटर सम्बन्धी राम्रो सीप भएको । 
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अनुसूची-८ 

(दफा ९ संग सम्बक्तन्धत) 

केन्द्रबाट प्रवाह हुने व्यावसायिक कृयि प्रसार सेवाहरुको सेवा शुल्क यनिायरर्को ढाँचा 

क्र.स. सेिाको लििरि सेिाको प्रकार प्रलत र्काई दर 

रु. 

पररिाि िम्मा रु. कैलफर्त 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

* सेिाको प्रकृलत हेरी सेिा लिक्रीबाट आियन भएको कुि िुनाफाको ५-१० प्रलतशत रकि सेिा प्रदार्किे 

केन्द्रिाई बुझाउनु पनेछ ।  
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अनुसूची -९ 

 (दफा १५ को उपदफा ७ संग सम्बक्तन्धत)  

केन्द्रबाट प्रवाह हुने कृयि प्रसार सेवाको गुर्स्तर यनिायरर् सम्बन्धी मापदण्डको ढाँचा 

ि.स. मापनका सूचकहरु स्तर 

१ सेिा प्रिाहको िालग स्थालपत सहार्ता कक्षिा रहेका आधारभूत सुलिधा तथा 

उपकरिहरु(कमु्पटर, लप्रन्टर, टेलिफोन, र्न्टरनेट, बसे्न ठाउाँ आलद) को उपिब्धता र 

प्रर्ोग 

 

२ सेिा प्रिाहको िालग आिश्यक पने कृलि प्रसार सम्बन्धी िानकारीिुिक सािग्री तथा सूचना 

(लिफिेट, पोस्टर आलद) को उपिब्धता र प्रर्ोग 

 

३ सेिा प्रिाहिा आत्मलनभयरता  

४ कृलि सािग्री, औिार, उपकरिको आपूलतय तोलकएको सिर्िा गनय सके्न  र प्रालिलधक 

सेिा उपिब्ध गराउन सके्न क्षिता 

 

५ कृलि सािग्री, औिार, उपकरि र प्रालिलधक सेिाको गुिस्तर  

६ कृिक र सेिा प्रदार्कको अलभिेख व्यिक्तस्थत रुपिा तर्ार गरी अध्यािलधक गरेको 

अिस्था. 

 

७ कियचारीिे केन्द्रबाट प्रिाह हुने कृलि प्रसार सेिा सम्बन्धी कृर्ाकिाप बारे कृिकहरुिार् 

सिर्िा िानकारी गराएको 

 

८ कृिकहरुिाई िागिा आधाररत सेिा उपिब्ध गराउन केन्द्र अन्तगयतका कियचारी र सेिा 

प्रदार्कको तत्परता 

 

९ सेिाग्राही कृिकको चाहना र आिश्यकता अनुसारको सेिा प्रिाहिा िचकता  

१० सेिा प्राप्त गने कुरािा कृिकको लिश्वास र ढुक्कता  

११ सेिा प्रदार्कको पररचािनको अिस्था र प्रालिलधक दक्षता   

१२ सेिा प्रिाहको िालग अनुकुि सिर् र स्थान  

१३ सेिा प्रिाहिा लनस्पक्षता र पारदलशयता   

१४ सेिा संचािनका िालग आिश्यक पने पूिायधारको व्यिस्था  

१५ व्यािसालर्क र्ोिनाको लनिायि तथा कार्ायन्वर्नको अिस्था  

१६ सेिािा िैंलगक तथा सािालिक सिािेसीकरिको अिस्था  

१७ लनियर् प्रलक्रर्ा र लनियर्को कार्ायन्वर्नको अिस्था  

१८ श्ोत आियनको लदगोपना तथा श्ोत पररचािनिा स्पष्टता र प्रभािकाररता  

१९ कियचारी, सेिा प्रदार्क र कृिकको क्षिता लिकास  

२० स्थानीर् सरकार र अन्य सहर्ोगी लनकार्संगको सिन्वर् र सहकार्यको अिस्था  

 

स्तरीकरर्: उतृ्कस्ट भएिा -५, धेरै राम्रो भएिा -४ अंक, राम्रो भएिा -३ अंक, सन्तोििनक भएिा -२ 

अंक, नराम्रो भएिा- १ अंक  

अनुसूची-१०  

(दफा ७ को उपदफा ५ संग सम्बक्तन्धत) 

 केन्द्रको व्यावसायिक िोजनाको ढाँचा 

(क) केन्द्रको संयिप्त यववरर् 

१. केन्द्रको नाि  
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२. स्थार्ी ठेगाना र सम्पकय  लििरि 

लिल्ला:  नगर/गाउाँपालिका:  

िडा नं. : गाउाँ/टोि: 

सम्पकय  नं. : र्िेि : 

३. कृलि व्यिसार्को नाि र प्रकार व्यिसार्को नाि: प्रकार:  

४. व्यािसार्को दताय सम्बन्धी 

लििरि 

दताय नं. र लिलत:  निीकरि लिलत: 

दताय भएको लनकार्:  पाना नं. 

५. हाि संचािन गदै आएका 

कृर्ाकिापहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

(र्ख) केन्द्रको प्रमुर्ख पदमा रहेका पदायिकारी र कमयचारीको शैयिक िोग्यता, तायलम र अनुभव सम्बन्धी 

यववरर् 

(अ) शैलक्षक र्ोग्यता सम्बन्धी लििरि 

क्र.स. 
 

नाि 
पद 

हालसि 

गरेको 

र्ोग्यता 

उलतिय गरेको 

साि 

शैलक्षक संस्थाको 

नाि र ठेगाना 

अध्यर्नको 

लबिर् 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 (आ) प्रस्तालित सेिा प्रिाह सम्बन्धी प्राप्त गरेका तालििको लििरि 

क्र.स. तालिि लिने 

व्यक्तिको नाि 

तालििको 

लबिर्िसु्त 

तालििको 

अिलध 

लिलत तालिि लदने 

संस्थाको नाि 

कैलफर्त 

देक्तख....सम्म 
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(र्) सम्बक्तन्धत लििर्िा कार्य अनुभि 

क्र.स. नाि पद अिलध (ििय) 
संस्था/फािय/व्य

क्तिगत 

गरेका िुख्य 

कािहरु 
कैलफर्त 

       

       

       

       

       

 

(ग) कृयि प्रसारका लायग प्रस्तायवत व्यावसायिक सेवाहरु 

१. कृलि प्रसारका िालग प्रस्तालित 

व्यािसालर्क सेिाहरु 

 

२. सेिा प्रिाह गररने के्षत्रहरु  

३. प्रस्तालित सेिाबाट िाभाक्तन्वत 

हुने सेिाग्राही 

कृिक सिुह संख्या: सहकारी संख्या: 

कृिक घरधुरी संख्या अन्य : 

 

(घ) कृयि प्रसार सम्बन्धी व्यावसायिक सेवा संचालन बापत प्राप्त हुने अनुमायनत आम्दानी यववरर् 

क्र.स. 
प्रदान गररने व्यािसालर्क 

सेिाहरु 
र्काई पररिाि 

सेिा शुल्क 

दर रु. 

िम्मा रकि 

रु. 
कैलफर्त 

       

       

       

       

       

  िम्मा    

 

 

(ङ) व्यवसायिक सेवा यवस्तारका लायग लगानी िोजना 

क्र.स.= िगानीको लििरि र्काई पररिाि दर 
िम्मा रकि 

रु. 
कैलफर्त 
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(च) यवत्तीि श्रोतको व्यवस्थापन 

क्र.स. लििरि 

िगानीका श्ोतहरु 

िम्मा रु. सरकारी 

अनुदान 
स्व: िगानी 

ऋि अन्य 

श्ोत बैंक/लित्तीर् 

संस्था 
व्यक्तिगत 

        

        

        

        

        

        

 

(छ) यवत्तीि यवशे्लिर् 

क्र.स. 
लििरि 

रकि रु. 

कैलफर्त पलहिो ििय दोस्रो ििय तेस्रो ििय 

आर् लििरि    

 क. सेिा लिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी     

 ख. िौज्दात     

 ग. िम्मा आम्दानी (क-ख)     

 खचय लििरि     

 घ. सेिा संचािन खचय     
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 ङ. सािाखािा नाफा (ग-घ)     

 च. क्तस्थर खचय     

 छ. खुद नाफा (ङ-च)     

 ि. कुि िगानी पूिी (घ+च)     

 िगानीिा प्रलतफि (खुद 

नाफा/कुि िगानी पंुिी X १०० 

    

 

 

ज. व्यावसायिक कृयि प्रसार सेवा संचालनको वायियक काियिोजना 

क्र.स. सेिाको लकलसि 

िलहना 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-११ 

(दफा १४  को उपदफा २ संग सम्बक्तन्धत) 

 

सामुदायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्र दताय प्रमार्-पत्रको ढाँचा 

 



 

 23 

लसम्ता गाउाँपालिका 

गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

नगर कृलि लिकास शाखा 

कल्याि, सुखेत 

किायिी प्रदेश 

 

सामुदायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्र दताय प्रमार्-पत्र 

दताय नं:                                                  लिलत:  

 

कृिक एिं बहुि सेिा प्रदार्कको सहभालगतािा सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा केन्द्र िाफय त लदगो कृलि प्रसार सेिा 

लिस्तार गने उदे्दश्यिे र्स लसम्ता गाउाँपालिका िडा नं. ......िा लिलत ................ िा गलठत 

सािुदालर्क कृलि प्रसार सेिा केन्द्रिाई र्स गाउाँपालिकाको नगर कृलि लिकास शाखाको अलभिेखिा दताय गरी र्ो 

प्रमार्-पत्र प्रदान गररएको छ ।  

 

 

 

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

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

      नगर कृलि शाखा प्रिुख                                     प्रिुख प्रशासकीर् अलधकृत 
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अनुसूची १२ 

(दफा १४ को उपदफा ३ संग सम्बक्तन्धत)  

 

केन्द्रको दतायको लायग आवश्यक पने कागजातहरुको यववरर् 

१. लनिेदन  -  १ प्रलत 

२. केन्द्रको साधारि भेिाको उपक्तस्थलत र लनियर्को प्रलतलिलप – १ प्रलत 

३. केन्द्रको व्यिस्थापन सलिलत गठन गररएको िार्नु्यट – १ प्रलत 

४. केन्द्रको लिधान- ३ प्रलत 

५. केन्द्र व्यिस्थापन सलिलतका पदालधकारीहरुको लििरि – १ प्रलत 

६. सम्बक्तन्धत िडा कार्ायिर्को लसफाररस – १ प्रलत 

 

 

अनुसूची-१३ 

( दफा १४ को उपदफा ५ संग सम्बक्तन्धत) 

सामुदायिक कृयि प्रसार सेवा केन्द्रको दताय नवीकरर्को ढाँचा 

 

नवीकरर्को यववरर् 

लस.नं.  निीकरि लिलत निीकरि गने अलधकारी कैलफर्त 

 देक्तख सम्म   

     

     

     

     

 

 

 

अनुसूची-१४  

(दफा १४ उपदफा ६ संग सम्बक्तन्धत) 

 

केन्द्रको दताय नयवकरर् गदाय आवश्यक पने कागजातहरु 
 

१. लनिेदन – १ प्रलत 

२. केन्द्र व्यिस्थापन सलिलतको लनियर् प्रलतलिपी- १ प्रलत 

३. दताय प्रिाि-पत्रको प्रलतलिलप – १ प्रलत 

४. िडा कार्ायिर्को लसफाररस – १ प्रलत 

५. केन्द्रको िालियक प्रगलत प्रलतिेदन – १ प्रलत 

६. केन्द्रको िालियक िेखा पररक्षि प्रलतिेदन – प्रलत 


