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सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्र, कनकासनु्द्दिी गाउँ पामिका वडा नं. १  को मिधान 

२०७८  
 

 

 प्रस्तावना : 
स्थानीिस्तििा कृयिजन्द्ि सेवाहरुको यवस्ताििा सहजीकिण गदै कृिकहरुिाई िहिु संस्थाको संिग्नतािा  
प्रभावकािी कृयि प्रसाि सेवा उपिब्ध गिाई यवद्यिान िेिोजगािी, गरिवी ि पोिण तथा खाद्य असिुक्षाको अवस्थािा 
सधुाि ल्िाउन कणाािी प्रदेश जमु्िा जजल्िा कनकासनु्द्दिी गाउँपामिकाको वडा नम्िि १ मभत्र िहेका कृिक ि सेवा 
प्रदािकहरुको सहभामगतािा सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको स्थापना, संचािन ,व्िवस्थापन र लनर्म सम्वन्धनमा 

मागा लनरे्दशन  गना वान्द्छनीि भएकोिे स्थानीि सिकाि संचािन ऐन २०७४ पररचे्छर्द ३ र्दफा ११ खण्ड “ण “ (१ र २ ) र “र्द “ 

“१ “ िे  लर्दएको अलिकार  प्रर्ोग गरर कनकासनु्द्दिी गाउँपामिकािाट जािी सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्र, 
कनकासनु्द्दिी गाउँ पामिका वडा नं.१  को सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्र,मिधान २०७८” लनमााण गरी िागु 
गररएको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 परिच्छेद-१ 

प्रािजम्भक 

 

१. केन्द्रको नाि: िस केन्द्रको नाि सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्र, कनकासनु्द्दिी गाउँपामिका वडा नं १  
िहन ेछ । 

 

२. केन्द्रको ठेगाना :    िस केन्द्रको ठेगाना कणाािी  प्रदेश, जमु्िा  जजल्िा, कनकासनु्द्दिी गाउँपामिका १  नं. 
वडा, िमु्रिाडी चौि  टोि हनुेछ । 

 

३. केन्द्रको कािाके्षत्र: िस केन्द्रको कािाके्षत्र कनकासनु्द्दिी गाउँपामिका १ नं. वडामभत्रका टोि/वस्तीहरुिा िहने 
छ। 

 

४. प्रािम्भ:  िो मिधान िाजपत्रिा प्रकाशन भए पमछ  िाग ुहनुेछ । 

 

५.  परिभािा: यविि वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेिा िस मिधानिा; 
(क)  “मिधान” भन्नािे कनकासनु्द्दिी गाउँपामिका सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको यवधान २०७८  

सम्झन ुपदाछ । 

(ख)  "कािायवमध" भन्नािे सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चािन सम्िन्द्धी कािायवमध 
२०७८  सम्झन ुपदाछ । 



(ग)  "कािाक्रि" भन्नािे कृयि के्षत्र यवकास कािाक्रि सम्झन ुपदाछ । 

(घ)  "केन्द्र" भन्नािे सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्र सम्झन ुपदाछ । 

(ङ)  "िन्द्त्रािि" भन्नािे कृयि तथा पशपुन्द्छी यवकास िन्द्त्रािि सम्झन ुपदाछ । 

(च)  "प्रादेजशक िन्द्त्रािि" भन्नािे सम्िजन्द्धत प्रदेशको कृयि हेने िन्द्त्रािि सम्झनपुछा ।  

(छ)  "स्थानीि तह" भन्नािे कािाक्रि सञ्चािन हनुे गाउँपामिका वा नगिपामिका सम्झन ुपदाछ । 

(ज)  "वडा" भन्नािे कािाक्रि सञ्चािन हनुे जजल्िाका गाउँपामिका वा नगिपामिकाका वडा सम्झन ुपदाछ । 

(झ)  "कृिक" भन्नािे सम्िजन्द्धत वडा मभत्र कृयि, पशपुन्द्छी ि िाछा उत्पादनिा संिग्न नागरिक वा 
घिपरिवाि भने्न सम्झनपुदाछ । 

(ञ)  "सेवा प्रदािक" भन्नािे प्रचमित कानून ििोजजि दताा भइ अनसूुची ४ ििोजजिका व्िावसायिक कृयि 
सेवा प्रवाह गने सेवा प्रदािक कृिक/स्रोत व्िजि, कृिक सिूह, सहकािी, कृयि उपज िजाि 
संचािक/व्िवस्थापन समिमत, कम्पनी तथा संघ संस्था सिेत िझुाउँछ । 

(ट)  "समिमत" भन्नािे दफा १८ ििोजजि गठठत केन्द्र व्िवस्थापन समिमत सम्झन ुपदाछ । 

(ठ)  “िैठक” भन्नािे दफा १८ ििोजजि िस्ने केन्द्र व्िवस्थापन समिमतको िैठकिाई सम्झन ुपदाछ । 

(ड)  “साधािण भेिा” भन्नािे केन्द्रिा सूचीकृत सम्पूणा सदस्िहरुको उपजस्थमतिा दफा २१ ििोजजि िस्न े
वायिाक भेिािाई सम्झन ुपदाछ । 

 

६. आिद्धता: िस केन्द्रको आवद्धता स्थानीि सिकाि संचािन ऐन २०७४ को परिच्छेद-३, दफा ११ संग 
संिजन्द्धत प्रावधान तथा सो को कािाान्द्विनको िामग कनकासनु्द्दिी गाउँपामिकािे जािी गिेको सािदुायिक कृयि 
प्रसाि सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचािन सम्िन्द्धी कािायवमध ििोजजि पामिकाको कृयि यवकास शाखा ि 
पशपुन्द्छी यवकास शाखासंग हनुेछ ।  

 

७. केन्द्रको छाप ि प्रमतक जचन्द्ह: प्रचमित काननुिे गिेको व्िवस्थाको प्रमतकुि नहनु े गिी िस केन्द्रको छुटै्ट 
एउटा छाप ि प्रमतक जचन्द्ह हनुेछ ।केन्द्रको छाप ि प्रमतक जचन्द्ह अनसूुची-१० ििोजजिको ढाँचािा तिाि 
गिी िाग ुगरिनेछ। 

 

 

परिच्छेद-२ 

उद्दशे्िहरु 

८. सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको उद्दशे्िहरु:  िस केन्द्रका उद्दशे्िहरु देहाि ििोजजि हनुे छन;् 
(क) कृिकहरुको िामग सािदुायिक ि व्िावसायिक कृयि प्रसाि सेवा प्रवाहको व्िवस्था मििाउने । 

(ख) स्थानीिस्तििा कृिक, कृयि सिूह ि कृयि सेवा प्रदािकको प्रायवमधक ि संस्थागत क्षिताको यवकास 
गने । 

(ग) केन्द्रिाट प्रवाह गरिने कृयि प्रसाि सेवाको िूल्ि मनधाािण गने ि गणुस्तिको अनगुिन गने । 

(घ) कृिक ि सेवा प्रदािक िीच सिन्द्वि, सहकािा ि सम्िन्द्ध स्थायपत गिाउन े। 

(ङ) संघ, प्रदेश ि पामिकासंग सिन्द्वि गिी कृिकहरुिाई िजक्षत गिी संचािन गिेका कािाक्रिहरुको 
कािाान्द्विन ि प्रचाि प्रसाि गने । 



(च) िहिु संस्थाको संिग्नता ि सहकािािा स्थानीि कृयि उपजको िजािीकिण संिन्द्त्रको यवकास ि 
सविीकिण गने । 

(छ) कृिकको िागिा आधारित व्िावसायिक कृयि प्रसाि सम्िन्द्धी पिािशा सेवा उपिब्ध गिाउने । 

 

९. केन्द्रको उद्दशे्ि प्रामिका िामग सम्पादन गरिन ेकािाहरु: दफा ८ िा उल्िेजखत उद्देश्ि प्रामिका िामग केन्द्रिाट 
सम्पादन गरिन ेकृयि प्रसाि सेवा सम्िन्द्धी सािदुायिक तथा व्िावसायिक कािाहरु देहाि ििोजजि हनुेछन;् 
 

  (१) कृयि प्रसाि सेवा सम्िन्द्धी सािदुायिक कािाहरु: 
(क)  कृयि िािी वस्त,ु पशपुन्द्छी ि िाछाको निाँ जात/नश्लहरुको पिीक्षण तथा प्रदशान गने, 
(ख)  कृयि िािी वस्त,ु पशपुन्द्छी ि िाछा उत्पादनसंग सम्िजन्द्धत आधमुनक प्रयवमधको पिीक्षण तथा प्रदशान 

गने, 
(ग)  कृयि िािी वस्त,ु पशपुन्द्छी ि िाछा उत्पादनसंग सम्िजन्द्धत सहभामगतात्िक पिीक्षण/अनसुन्द्धान 

(पायटामसपेटिी एक्सन रिसचा) गने, 
(घ)  एकीकृत िािी/शत्रजुीव व्िवस्थापन/खाद्यतत्व पाठशािा तथा कृयि व्िवसाि/िीउ उत्पादन/पोिण/ 

व्िावसायिक/यवत्तीि साक्षिता पाठशािा सञ्चािन गने, 
(ङ)  आधमुनक, खेती िागत तथा कािािोझ न्द्िूमनकिण गने कृयि औजाि उपकिणहरुको पिीक्षण तथा प्रदशान 

गने, 
(च)  कृयि िािी वस्त,ु पशपुन्द्छी ि िाछा सम्िन्द्धी सािूयहक तामिि ठदने,  

(छ)  कृिक सिूह तथा कृयि सहकािी संस्था गठन/पनुगाठनका िामग सहजजकिण एवि ्क्षिता यवकास गने, 
(ज)  संघ, प्रदेश ि स्थानीि तहिाट कृिकहरुिाई िजक्षत गिी सञ्चािन गिेका कािाक्रिहरुको प्रचाि प्रसाि 

गने, 
(झ)  भौचि प्रणािी तथा यकसान काडाको कािाान्द्विन गने, 
(ञ)  सािदुायिक कृयि िजाि स्थापना गने, 
(ट)  सािदुायिक कृयि िजाि सूचना प्रणािीको स्थापना गने, 
(ठ)  कृयि तथा कृयि िजाि सम्िन्द्धी अ्ििन/सवेक्षण गने,  

(ड)  िैथाने िािी तथा पशपुन्द्छीको संिक्षण गने । 

 

(२) कृयि प्रसाि सेवा सम्िन्द्धी व्िावसायिक कािाहरु:  
(क)  कृिकको िागिा आधारित कृयि सािग्रीको आपूमता तथा पिािशा (भाडािा कृयि िन्द्त्र उपकिण उपिब्ध 

गिाउने सिेत) सेवा उपिब्ध गिाउने, 
(ख)  िीउ, िेनाा, नश्लको उत्पादन नसािी तथा स्रोत केन्द्र स्थापना गने, 
(ग)  व्िावसायिक िोजना मनिााणको िामग स्रोत व्िजि उपिब्ध गिाउने, 
(घ)  यवत्तीि सेवाका िामग सहजजकिण ि सम्िन्द्ध यवकास गने, 
(ङ)  यवमभन्न कृयि सम्िन्द्धी पाठशािा तथा तामििको िामग स्रोत व्िजिको उपिब्धता समुनजित गने, 
(च)  आधमुनक कृयि प्रयवमध एवि ्व्िवसाि पिािशा सेवा उपिब्ध गिाउने, 
(छ)  पशपुन्द्छी तथा िाछाको उपचाि, खोप तथा भ्िाजक्सनसेन सेवा संचािन गने, 



(ज)  पशवुस्तिुा कृमत्रि गभााधान सम्िन्द्धी सेवा स्थापना गने, 
(झ)  िािीनािीको उत्पादनिा आवश्िक पने यवशेिज्ञ/यवजशष्ट सेवा तथा पिािशा, जस्तै: काँटछाँट, िािी िोग 

पयहचान एवि ्िािी उपचाि, िासािमनक तथा जैयवक यविादी छका न,े थोपा मसंचाइ िगाित नवीन मसंचाइ 
प्रयवमधको जडान, प्िायष्टक घि/टनेि जडान, वानस्पमतक प्रजनन,् िीउ उत्पादन, भण्डािण, उत्पादनोपिान्द्त 
क्षमत न्द्िूमनकिण, घिािसी प्रशोधन आठद सेवा उपिब्ध गिाउने, 

(ञ)  कृयि िािी वस्त,ु पशपुन्द्छी ि िाछाको िोग तथा कीिाको मनदान प्रिोगशािा सेवा संचािन गने, 
(ट)  िाटो पिीक्षण प्रिोगशािा सेवा संचािन गने,  

(ठ)  कृयि िन्द्त्र तथा उपकिण सञ्चािन पिािशा एवि ्ििात सेवा उपिब्ध गिाउने,  

(ड)  यवत्तीि जशक्षा तथा व्िावसायिक साक्षिता/पिािशा सम्िन्द्धी कािािा सहजीकिण गने, 
(ढ)  पोिण साक्षिता तथा पिािशा सम्िन्द्धी कािािा सहजीकिण गने, 
(ण)  िािी तथा पशपुन्द्छी िीिा अमभकतााको परिचािनिा सहजजकिण गने, 
(त)  कृयि उपजहरु संकिन, ढुवानी ि िजािीकिण सम्िन्द्धी कािािा सहजजकिण गने,  
(थ)  कृयि उपज भण्डािण सेवा (जचस्िान तथा भण्डािण केन्द्रहरु सन्द्चािकहरु िाफा त) संचािन गने । 

 

 

 

परिच्छेद-३ 

केन्द्र संचािन सम्िन्द्धी व्िवस्था 
 

१०. केन्द्रको कािाािि िहन ेस्थान:  
(१) सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्र सञ्चािनका िामग केन्द्रिे वडामभत्रका सिै सेवाग्राही कृिक ि सेवा 

प्रदािकहरुिाई पािक पने गिी वडा तहिा िहेका सािदुायिक भवन, कोठा वा कािाािि, सहकािीको 
भवन वा सावाजमनक स्थान पामिकासंगको आपमस सहिमतिा प्राि गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) ििोजजि केन्द्रको कािा संचािनको िामग भवन वा स्थान प्राि हनु नसक्ने अवस्थािा 
केन्द्र आफैिे सिैको पािक पने मनजी भवन वा कोठा भाडािा मिइ कािाािि स्थापना गना ि सेवा 
संचािन गना सक्नछे । 

(३) केन्द्रको कािाािि िहेको स्थान केन्द्रका किाचािी ि समिमतका पदमधकािीहरुको िखु्ि कािास्थिको 
रुपिा िहनेछ भन े स्थानीि कृिकहरु, सेवाप्रदािकहरु ि सिोकािवािा मनकािको सम्पका  यवन्द्दकुो 
रुपिा िहनेछ । 

(४) सेवा प्रदािकिे वडा तहिा व्िवसाि गरििहेको स्थान, एग्रोभेट, फािा, तामिि तथा मसकाई केन्द्र 
आठदिाट नै कृयि प्रसाि सम्िन्द्धी व्िावसायिक सेवा संचािन गना सक्नेछन ्।ति कृिकको आवश्िकता 
ि सेवाको प्रकृमत अनसुाि कृिक भएकै स्थानिा गई प्रत्िक्ष सेवा उपिब्ध गिाउन ुपनेछ ।  

 

११.  केन्द्रको सेवा संचािन प्रयक्रिा : केन्द्रको संचािन देहाि ििोजजि हनुेछ । 

(१)  सिदुािको अग्रसिता तथा पामिकाको सिन्द्वि ि सहिोगिा केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ि केन्द्रिाई 
आत्िमनभाि एवि ्स्वपरिचामित सािदुायिक संस्थाको रुपिा यवकास गरिनछे । 



(२)  केन्द्रिाट सािदुायिक ि व्िावसायिक गिी दईु प्रकािका कृयि प्रसाि सम्िन्द्धी सेवा प्रवाह गरिनेछ । 

(३)  केन्द्र संचािनको िामग आवश्िक पने श्रोतको उपिब्धता दफा ३३ ििोजजि हनुेछ । 

(४)  केन्द्रिे संघ, प्रदेश, पामिका ि अन्द्ि संघ संस्थािाट प्राि गिेको स्रोत साधनको परिचािन गिी 
अनसूुची ३ िा उल्िेख भए ििोजजिको सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा प्रवाह गनेछ । 

(५)  केन्द्रिे आफ्नो स्रोत साधन तथा सेवा प्रवाहिाट आजान गिेको सेवा शलु्कको परिचािन गिी 
अनसूुची ४ ििोजजिको व्िावसायिक कृयि प्रसाि सेवा प्रवाह गनेछ ।  

(६)   केन्द्रिे अनसूुची ९ ििोजजिको ढाँचािा आफ्नो व्िावसायिक िोजना िनाई केन्द्रिा सूचीकृत सेवा 
प्रदािकिाइ परिचािन गिी अनसूुची ४ ििोजजिका व्िावसायिक कृयि प्रसाि सेवा सम्िन्द्धी कािाको 
िोजनावद्ध तवििे कािाान्द्वन गने गिाउने छ । 

(७)  मनजी सेवा प्रदािकको परिचािनिाट िात्र सिै सेवा उपिब्ध हनु नसक्ने ि अपेजक्षत रुपिा सेवाको 
परििाणिा वृयद्ध तथा गणुस्ति कािि हनु नसक्ने अवस्थािा केन्द्र आफैिे कृयि प्रायवमधक परिचािन 
गिी उि व्िावसायिक िोजनािा उल्िेजखत सेवाहरु उपिब्ध गिाउने छ । 

(८)   केन्द्रिे कृिकको िागको आधाििा सेवा उपिब्ध गिाउने व्िवस्था मििाउने छ । 

(९)  केन्द्रिाट प्रवाह गरिने व्िावसायिक कृयि प्रसाि सेवाहरुको सेवा शलु्क मनधाािण पामिका संग 
सिन्द्वि गिी अनसूुची ६ ििोजजिको ढाँचािा केन्द्र व्िवस्थापन समिमतको मनणाि ििोजजि हनुेछ । 

(१०)  केन्द्रिे आफ्नै कृयि प्रायवमधक ि केन्द्रिा सूचीकृत सेवा प्रदािकहरु परिचािन गिी संघ, प्रदेश ि 
स्थानीि तहिाट उपिब्ध गिाइएको अनदुामनत कृयि सािग्री ि सेवाहरु (भौचि सिेत) प्रवाह गनेछ । 

 

 

परिच्छेद-४ 

केन्द्रको सदस्िता सम्िन्द्धी व्िवस्था 
  

१२.  केन्द्रिे सदस्िता प्रदान गने यवमध:  

(१)  केन्द्रिे सदस्िता प्रदान गने प्रिोजनको िामग सूचना प्रवाह गिी आवेदनको ढाँचा सयहत वडामभत्रका 
कृिक एवि ्सेवा प्रदािकहरुिाट सदस्िताको िामग आव्हान गनेछ । 

(२) उपदफा (१) ििोजजि केन्द्रको सदस्िताको िामग प्राि हनु आएका आवेदनहरु ि्िे दफा १३ 
ििोजजिको िोग्िता पगेुका कृिक एवं सेवा प्रदािकहरु केन्द्रको साधािण सदस्ि िन्न सक्ने छन ्। 

(३)  सदस्िता प्रदान गदाा केन्द्रिे के कमत सदस्िता शलु्क मिन ेभने्न कुिा केन्द्रको व्िवस्थापन समिमतको 
िैठकको मनणाि ििोजजि हनुेछ । 

 

१३.  सदस्िको िोग्िता: केन्द्रको सदस्िता प्राि गना देहाि ििोजजिको िोग्िता पगेुको हनु ुपनेछ;  
(क)  वडामभत्र कृयि, पशपुन्द्छी ि िाछा उत्पादनिा संिग्न कृिक हनुपुने, 
(ख)  कानून ििोजजि दताा भइ स्थानीिस्तििा व्िावसायिक कृयि सेवा प्रवाहिा संिग्न सेवा प्रदािक (स्रोत 

व्िजि, कृिक सिूह, सहकािी, एग्रोभेट, कृयि उपज िजाि संचािक/व्िवस्थापन समिमत, कम्पनी तथा 
संघ संस्था सिेत) हनुपुने, 

(ग) सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको उद्देश्ि अनसुाि काि गना इच्छुक भएको हनुपुने, 



(घ) केन्द्रको यवधान, नीमत मनिि, मनणाि ि आचािसंयहताको पािना गने व्िजि हनुपुने, 
 

१४.  सदस्ििा िहाि निहन ेअवस्था:  देहािको अवस्थािा केन्द्रको सदस्ि िहाि िहने छैनन;् 
(१) सदस्ििे आफ्नो पदिाट ठदएको िाजजनािा स्वीकृत भएिा, 
(२) सदस्िको ितृ्ि ुभएिा, 
(३) िसाइसिाई गिी अन्द्ित्र गएिा, 
(४) यवना सूचना िगाताि ३ पटक सम्ि िैठकिा अनपुजस्थत भएिा, 
(५) प्रचमित काननुद्वािा मनिेमधत वा दण्डनीि कुनै अवाजन्द्छत यक्रिाकिापिा संिग्न भएको प्रिाजणत 

भएिा, 
(६) छानयवनको क्रििा दफा १३ ििोजजिको िोग्िता नपगेुको ठहि भएिा । 

 

१५. सदस्िहरुको अमभिेख : 
(१)  दफा १२ ििोजजि सदस्िताको िामग प्राि हनु आएका आवेदनहरु दफा १३ ििोजजिको िोग्िता 

पगेुको खण्डिा केन्द्रिे कृिक सदस्िहरुको अमभिेख अनसूुची १ ि सेवा प्रदािकहरुको अमभिेख 
अनसूुची २ ििोजजिको ढाँचािा तिाि गिी िाख्नछे । 

(२)  केन्द्रिे अनसूुची १ ि २ ििोजजि तिाि गिेको अमभिेख वायिाक रुपिा अद्यावमधक गनेछ । 

 

१६.  सदस्िताको प्रकाि : केन्द्रको सदस्िता मिएका सिै सदस्िहरु साधािण सदस्िको रुपिा िहने छन ्। 

 
१७.  सदस्िता नवीकिण ि खािेजी:  

(१)  दफा १२ ििोजजि केन्द्रको सदस्िता मिएका व्िजि/संस्थाको सदस्िता केन्द्र व्िवस्थापन समिमतिे 
तोके ििोजजिको शलु्क मिई प्रत्िेक विा नवीकिण गरिनछे । 

(२)  कुनै सदस्ि दफा १४ ििोजजि सदस्ििा िहाि निहने अवस्था आएिा मनजको सदस्िता खािेज 
हनुेछ ।  

(३)  उपदफा (१) ि (२) को यवविण अनसूुची १ ि २ को ढाँचा ििोजजि अ्िावमधक गरिनेछ ।  
 

 

 

परिच्छेद-५ 

केन्द्र व्िवस्थापन समिमत गठन तथा काि, कताव्ि ि अमधकाि 
 

१८.  केन्द्र व्िवस्थापन समिमतको गठन: 
(१)  केन्द्रको संचािन तथा व्िवस्थापन सम्िन्द्धी कािाको िामग दफा १३ ििोजजि िोग्िता पिुा गिी 

केन्द्रको अमभिेखिा सूचीकृत प्रमतमनमधहरु ि्िेिाट देहाि ििोजजिको १० सदस्िीि केन्द्र व्िवस्थापन 
समिमत गठन हनुेछ;  

 

क्र.स. पद संख्िा प्रमतमनमधत्व 



१ सह-अ्िक्ष २ जना कृिकहरुि्िेिाट चमुनएका ५ प्रमतमनमधिाट छामनएका १ ि सेवा 
प्रदािकहरुि्िेिाट चमुनएका ५ प्रमतमनमधिाट छामनएका १ गिी जम्िा २ जना 

२ कोिा्िक्ष १ जना सम्पूणा प्रमतमनमध ि्िे िाट चमुनएका १ जना 
३ सजचव १ जना सम्पूणा प्रमतमनमध  ि्िे िाट चमुनएका १ जना 
४ ियहिा सदस्ि ४ जना कृिक सदस्ि ि्िेिाट २ जना ि सेवा प्रदािक सदस्ि ि्िेिाट २ जना 

५ अन्द्ि सदस्ि २ जना सम्पूणा प्रमतमनमध ि्िे िाट चमुनएका २ जना 
 जम्िा १० जना  

 

(२)  केन्द्र व्िवस्थापन समिमतिा कृिकहरुि्िेिाट चमुनएका ५ प्रमतमनमधिाट छामनएका १ जना ि सेवा 
प्रदािकहरुि्िेिाट चमुनएका ५ प्रमतमनमधिाट छामनएका १ जना गिी जम्िा २ जना सह-अ्िक्ष िहने 
छन ्। 

(३)  समिमतको िैठकको अ्िक्षता सह-अ्िक्षहरुिाट ६-६ ियहनािा आिोपािो गिी गरिनेछ । 

(४)  न्द्िूनति ५ जना सेवा प्रदािक सूचीकृत नभएको अवस्थािा सिै प्रमतमनमध सदस्िको रुपिा िहनेछन ्ि 
ियहिा सेवाप्रदािक सूचीकृत नभएको खण्डिा परुुि प्रमतमनमधिाई सिेत केन्द्र व्िवस्थापन समिमतको 
पदामधकािी िन्न कुनै िाधा पने छैन । 

 

१९.  केन्द्र व्िवस्थापन समिमतका पदामधकािीहरुको कािाअवमध:  समिमतका पदामधकािीको कािा अवमध २ ििाको 
हनुेछ । एक पटक चमुनएका पदामधकािीहरु िढीिा थप एक कािाअवमधको िामग चमुनन सक्नछेन ्। 

२०.  रिि स्थानको पदपूमता: कुनै कािणिे समिमतका पदामधकािीको पद रिि हनु गएिा रिि भएको १ ियहना 
मभत्र केन्द्रिा सूचीचीकृत सदस्िहरु ि्िेिाट िहिुतिे पास गिेको व्िजि रिि पदिा िहाि हनुेछ । 

 

२१. वायिाक साधािण भेिा:  

(१)  प्रत्िेक आमथाक विाको अन्द्तिा केन्द्रिा सूचीकृत साधािण सदस्िहरुको साधािण भेिा गरिनेछ । 

(२)  साधािण भेिािाट केन्द्र व्िवस्थापन समिमतको तफा िाट पेश गरिने केन्द्रको आगािी विाको नीमत तथा 
कािाक्रि ि िजेट पारित गनुा पनेछ । 

(३)  दफा १८ ििोजजि गठठत केन्द्र व्िवस्थापन समिमतको कािा अवमध सिाि भएको अवस्थािा उि 
भेिािे पयहिेकै प्रयक्रिा अविम्िन गिी निाँ समिमतका पदामधकािीहरुको चिन गनेछ । 

 

२२.  केन्द्र व्िवस्थापन समिमतको काि, कताव्ि ि अमधकाि:  

(१)  सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको संचािन ि व्िवस्थापनको िामग दफा १६ ििोजजि गठठत केन्द्र 
व्िवस्थापन समिमतको   काि कताव्ि ि अमधकाि देहाि ििोजजि हनुेछ; 

(क)  सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रिाट प्रवाह गरिन ेसेवाहरुको िामग केन्द्रको वायिाक एवि ्आवमधक 
िोजना तथा कािाक्रि ि िजेट तजुािा, स्वीकृमत ि कािाान्द्विन गने, 

(ख)  दफा १२ (१) ििोजजि कृिक ि सेवा प्रदािकिाट सदस्िताको िामग आवेदन आव्हान गने ि 
सदस्िहरुको सूचीिाई अनसूुची १ ि २ ििोजजिको अमभिेख अनसुाि वायिाक रुपिा अद्यावमधक गने, 



(ग)  सेवा प्रदािक ि कृिक िीच मनिमित अन्द्तयक्रा िा गिी कृिकिाई आवश्िक कृयि प्रसाि सेवाको 
यवस्ताि गने ।साथै, सम्भव भएसम्ि कृिक ि सेवा प्रदािक िीच सहकािा गिी आवश्िक सेवाको सह-

मनिााण वा सह-उत्पादन गने व्िवस्था मििाउने, 
(घ)  केन्द्रिाट प्रवाह हनुे सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा सम्िन्द्धी कािाहरु सञ्चािनको िामग प्रस्तावना तिाि 

गिी सम्िजन्द्धत वडा तथा स्थानीि तह सिक्ष पेश गने, 
(ङ)  सेवा प्रदािकको यवकास ि क्षिता यवस्ताि गने, 
(च)  केन्द्रिाई आत्िमनभाि संस्थाको रुपिा यवकास गना व्िावसायिक िोजना िनाइ कािाान्द्विन गने, 
(छ)  केन्द्रको आम्दानी ि खचाको िेखा यहसाि िाख्न ेएवि ्सावाजमनकीकिण गने, 
(ज)  स्थानीि तहिे मनधाािण गिेको िापदण्ड ििोजजि वा सो नभएको खण्डिा स्थानीि तहको सिन्द्वििा 

सेवा तथा सेवा प्रदािकिे प्रदान गने सेवाको गणुस्ति मनधाािण, सेवा प्रदािकको पारिश्रमिक तथा 
केन्द्रिे मिन ेसेवा शलु्क मनधाािण गने, 

(झ)  स्थानीि तहको कृयि तथा पशपुन्द्छी हेने शाखासंग मनिमित रुपिा सिन्द्वि गने, 
(ञ)  सेवा प्रवाहको िामग आवश्िकतानसुाि आचाि संयहता एवि ्आन्द्तरिक िापदण्डहरु िनाइ िागू गने, 
(ट)  आवश्िकतानसुाि कृयि प्रायवमधक ि अन्द्ि किाचािीको मनिजुि ि परिचािन गने, 
(ठ)  केन्द्रको कािाािि व्िवस्थापन एवि ्दैमनक कािा सञ्चािन गने, 
(ड)  सम्िजन्द्धत स्थानीि तहको सिन्द्वििा संघ ि प्रदेश सिकाि एवि ्अन्द्ि संघ संस्थािाट सहिोग प्राि 

गिी सेवा प्रदािकको यवकास, क्षिता अमभवृयद्ध ि परिचािन गने, 
(ढ)  कृिक तथा सेवा प्रदािकको सपुरिवेक्षण गने, गनुासो सनुवुाइको संिन्द्त्र मनिााण गने ि गनुासाहरुको 

सम्िोधन गने, 
(ण)  चौिामसक एवि ्वायिाक रुपिा केन्द्रिे सम्पादन गिेको कािाको सिीक्षा गने, 
(त)  अन्द्ति सिकािी मनकाि, कृिक सिूह, सहकािी ि अन्द्ि यवत्तीि संस्थाहरुसंग सिन्द्वि एवि ्सहकािा 

गने, 
(थ)  समिमतिे केन्द्रको दैमनक कािासञ्चािन गने कािाको िामग कुनै सदस्ि वा सेवा प्रदािक वा कृयि 

प्रायवमधक वा किाचािीिाई व्िवस्थापकको रुपिा जजम्िेवािी तोक्ने, 
(द)  वडा्िक्ष िाफा त स्थानीि तहसंग मनिमित सम्पका /सञ्चाि गने, 
(ध)  यवधान ििोजजि गनुा पने अन्द्ि कािाहरु गने, 
(२)  सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको स्थापना तथा संचािन सम्िन्द्धी िूि कािायवमधिा संसोधन भएको 

खण्डिा सोही ििोजजि केन्द्र व्िवस्थापन समिमतको   काि कताव्ि ि अमधकाििा सिेत हेिफेि गरिनछे 
।  

 

परिच्छेद-६ 

समिमतका पदामधकािीहरुको काि, कताव्ि ि अमधकाि 

 

२३.  सह-अ्िक्षको काि, कताव्ि ि अमधकाि: सह-अ्िक्षहरुको काि, कताव्ि ि अमधकाि देहाि ििोजजि 
हनुेछ; 



(क) सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको प्रिखु पदामधकािीको रुपिा िही केन्द्रको िक्ष्ि एवं उद्देश्ि 
प्रामिका िामग प्रत्िक्ष नेततृ्व प्रदान गने, 

(ख) िैठक िोिाउने यविििा सजचविाई आवश्िक मनदेशन ठदने, 
(ग) केन्द्रको उद्दशे्ि पूमताका िामग प्रस्ततु कािाक्रिहरु कािाान्द्विन गनाका िामग स्वीकृमत प्रदान गने, 
(घ) समिमतको सिै िैठकको अ्िक्षता ग्रहण गने, 
(ङ) छिफििा साियुहक मनणाि गिाउन आवश्िक भमूिका मनवााह गने, 
(च) कुनै पमन प्रस्ताविा मिइएका ितहरुको संख्िा पक्ष यवपक्षिा ििािि भएिा सम्िजन्द्धत वडा्िक्ष 

सिेतको सिसल्िाहिा मनणाािक भमूिका मनवााह गने, 
(छ) केन्द्रको स्वामित्विा िहेका चि अचि सम्पमतको संिक्षण ि मनिन्द्त्रण गने गिाउने, 
(ज) अन्द्ि पदामधकािी तथा सदस्िहरुको कािको िांडफाडं गने, मनदेशन ठदने ि िाजजनािा स्वीकृत गने, 
(झ) केन्द्रको काि काििाहीको जशिमसिािा अन्द्ि संघ संस्था ि मनकािहरुसंग सम्िन्द्ध यवस्तािको 

क्रििा प्रमतमनमधत्व गने ि गिाउने, 
(ञ) केन्द्रको उद्दशे्ि प्रामिको िामग समिमतको मनणाि ि आवश्िकता अनसुाि अन्द्ि कािा गने गिाउने । 

 

२४. सजचवको काि, कताव्ि ि अमधकाि: सजचवको काि, कताव्ि ि अमधकाि देहाि ििोजजि हनुेछ; 
(क)  अ्िक्षको मनदेशन अनसुाि समिमतको िैठक िोिाउने, 
(ख)  िैठकिे पारित गिेका मनणाि कािाान्द्विन गने, गिाउने, 
(ग)  समिमतको िैठकको कािासूची तिाि गने, सूचना मनकाल्न,े िैठकको मनणाि पजुस्तका िाख्न े ि भए 

गिेका मनणािहरु सावाजमनक गने, 
(घ)  कुनै जयटि प्रस्ताव उपि मनणाि हनु नसकेिा पनु: छिफि एवं मनणािाथा पेश गने, 
(ङ)  अ्िक्ष वा केन्द्रिे तोकेका अन्द्ि कािाहरु गने गिाउने, 

 

२५.  कोिा्िक्षको काि, कताव्ि ि अमधकाि:  कोिा्िक्षको काि, कताव्ि ि अमधकाि देहाि ििोजजि हनुेछ; 
(क)  केन्द्रको सम्पूणा आि ि व्ििको शे्रस्ता एवं यहसाि यकताि व्िवजस्थत रुपिा िाखी आमथाक प्रशासनको 

पूणारुपिे दायित्व वहन गने, 
(ख)  सामिमतिे खोजेको िखत  केन्द्रको दैमनक आमथाक कािोिाि सम्िन्द्धी यवविण उपिब्ध गिाउने, 
(ग)  केन्द्र सिक्ष आगािी विाको वायिाक कािाक्रि तथा िजेट पेश गने, 
(घ)  केन्द्रको कोि वृयद्ध गना प्रित्नशीि िहने, 
(ङ)  आन्द्तरिक तथा अजन्द्ति िेखापरिक्षण गने गिाउने, 
(च)  केन्द्रको चि अचि सम्पमतको िेखदेख ि मनिन्द्त्रण गने, 
(छ) आन्द्तरिक िेखा समिमतको गठन गना आवश्िक पहि गने, 

 

२६.  सदस्िहरुको काि, कताव्ि ि अमधकाि: सदस्िहरुको काि, कताव्ि ि अमधकाि देहाि ििोजजि हनुेछ; 
(क)  समिमतको प्रत्िेक िैठकिा सयक्रि सहभागी भइ प्रस्तावहरु उपि छिफि ि मनणाि गने, 

(ख)  केन्द्रको यवकासको िामग िोजना पेश गने, पारित गने ि कािाान्द्विन प्रयक्रिािा सघाउन,े 



(ग) समिमतको मनणाि अनसुाि अ्िक्षिे ठदएको मनदेशनिाई कािाान्द्विन गने गिाउन,े 

(घ) कृयि प्रसाि सेवाको यवस्ताि तथा प्रवद्धान सम्िन्द्धी सािदुायिक तथा व्िावसायिक दवैु कािािा 
सरिक िहन,े 

(ङ) केन्द्रको मिधान ििोजजि कृिक ि सेवाप्रदािक िीच सहकािा गिी कािा गने, 

(च) केन्द्र, सेवाग्राही ि सेवा प्रदािक िीच सिधिु सम्िन्द्ध कािि गिाउन भमूिका मनवााह गने, 

(छ) केन्द्रिे तोकेका अन्द्ि कािा गने गिाउने] । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परिच्छेद-७ 

केन्द्र व्िवस्थापन समिमतको िैठक सम्िन्द्धी व्िवस्था 
 

२७.  समिमतको िैठक:  सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको व्िवस्थापन समिमतको िैठक सम्िन्द्धी व्िवस्था 
देहाि ििोजजि हनुेछ; 
(१) केन्द्रको मनिमित िैठक सदस्िहरुको समुिधा ि आवश्िकता अनसुाि सािायहक/पाजक्षक वा 

िामसकरुपिा िस्नेछ । ति ियहनािा एकपटक अमनवािारुपिा व्िवस्थापन समिमतको िैठक िस्नपुनेछ 
। 

(२) समिमतको िैठकको अ्िक्षता सहिमतको आधाििा समिमतका दइुजना सह-अ्िक्ष ि्िे आिोपािो 
गिी एकजनािे ६ ियहना ि अकोजनािे िाँयक ६ ियहना गनेछन ्।ति कुनै कािणवश दवैु सह-
अ्िक्ष अनपुजस्थत हनुे अवस्था आएिा समिमतका सदस्िहरु ि्िे जेष्ठ सदस्ििे िैठकको अ्िक्षता 
गने छन ्। 

(३) उपदफा (१) ििोजजि समिमतको िैठक िोिाउदा अ्िक्षको मनदेशन अनसुाि सजचविे मिजखत सूचना 
प्रकाजशत गिी तोयकएको मिमत, सिि ि स्थानिा िोिाउन ुपनेछ । 

(४) समिमतको िैठक िगाताि एक ियहना वा सो भन्द्दा िढी सिि सम्ि निोिाइएको खण्डिा समिमतका 
जम्िा सदस्ि संख्िाको ५०% सदस्ििे िाग गिेिा अमनवािा रुपिा समिमतका तत्कािीन अ्िक्षिे 
िैठक िोिाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (१) ि (३) ििोजजि िोिाइएको समिमतको िैठकिा यवना सूचना िगाताि ३ पटक सम्ि 
वा सो भन्द्दा िढी सिि सम्ि कुनै सदस्ि/पदामधकािी अनपुजस्थत भएिा समिमतिे मनजिाई 
स्पस्टीकिण िाग गना सक्नछे ि सो स्पस्टीकिण जचत्तिझु्दो नदेजखएिा मनजिाई पदििु गना सयकनेछ 
।ति िैठक िस्ने स्थान, मिमत ि सििको जानकािी मनजिाई सिििा अवगत गिाएको हनुपुनेछ । 

 



२८.  गणपिुक संख्िा : दफा १८ ििोजजिको समिमतिा कृिकहरुि्िेिाट चमुनएका ३ जना ि  सेवा 
प्रदािकहरुि्िेिाट चमुनएका ३ जना गिी कम्तीिा जम्िा ६ जनाको उपजस्थती भएिा समिमतको वैठकको 
गणपिुक संख्िा पगेुको िामननेछ । 

 

२९.  मनणाि प्रयक्रिा: समिमतको िैठकको मनणाि प्रयक्रिा देहाि ििोजजि हनुेछ; 
(१) समिमतको िैठकिा साियुहक मनणाि गरिनछे । 

(२) उपदफा (१) ििोजजि साियुहक मनणाि हनु नसकेिा तत्काि उपजस्थत सदस्िहरुको िहिुतको मनणाि 
िान्द्ि हनुछे । 

(३) कुनै यविििा मनणाि मिंदा प्रस्तावको पक्ष ि यवपक्षिा ित ििािि भएको खण्डिा सम्िजन्द्धत वडाको 
वडा्िक्षिे सहजीकिण गिी ित ठदए ििोजजि हनुेछ । 

(४) समिमतको िैठकिा छिफि भएको मििि ि त्िस सम्िन्द्धिा भएको मनणािको यवविण समिमतको 
िैठक पजुस्तकािा िेजख िाख्न ु पनेछ ।सो मनणाि सिैिाई सनुाई िैठकिा उपजस्थत सम्पूणा 
सदस्िहरुको हस्ताक्षि गिेको हनु ुपनेछ । 

 

३०.  िैठकिा आिजन्द्त्रत सदस्ि: समिमतको िैठकिा सम्िजन्द्धत वडाको वडा्िक्ष वा कुनै जनप्रमतमनमध, वडासजचव 
ि सम्िजन्द्धत वडािा काि गने पामिकाको कृयि तथा पश ु शाखाको प्रायवमधक किाचािीिाई आिजन्द्त्रत 
सदस्िको रुपिा सहभागी गिाउन सयकनेछ ।  

 

 

परिच्छेद-८ 
 जनशजिको व्िवस्था, परिचािन ि पािीश्रमिक सम्िन्द्धी व्िवस्था 

 

३१.  किाचािीको मनिजुि ि परिचािन:  केन्द्रिाई आवश्िक पने किाचािीको दििन्द्दी स्वीकृती, मनिजुि ि 
परिचािन देहाि ििोजजि हनुेछ; 
(१)  केन्द्रिाई आवश्िक पने प्रायवमधक ि अन्द्ि किाचािीको दििन्द्दी संख्िा केन्द्र व्िवस्थापन समिमतिे 

स्वीकृत गिे ििोजजि हनुछे । 

(२)  अनसूुची ३ ििोजजिका सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा सम्िन्द्धी कािाको संचािन, िेखदेख, अनगुिन ि 
सपुरिवेक्षण तथा आवश्िक मनिमित प्रायवमधक सेवा प्रदान गना केन्द्रिे कृयि प्रायवमधक मनििु गिी 
परिचािन गना सक्नछे । 

(३)  उपदफा (२) ििोजजि मनििु भएका प्रायवमधक किाचािीिे सेवा प्रदािक िाफा त प्रवाह गरिने कृयि 
प्रसाि सम्िन्द्धी व्िावसायिक सेवाहरुको संचािनिा प्रायवमधक  सहिोग, िेखदेख, अनगुिन ि मनिन्द्त्रण 
गना सघाउ पिुााउनेछ । 

(४)  प्रायवमधक किाचािीको यवस्ततृ कािा यवविण (TOR) अनसूुची ५ ििोजजि हनुछे । 

(५)  केन्द्र व्िवस्थापन समिमतिे केन्द्रको दैमनक कािा संचािन गने कािाको िामग समिमतको कुनै सदस्ि 
वा कृयि प्रायवमधक वा किाचािीिाई व्िवस्थापकको रुपिा जजम्िेवािी तोक्नेछ । 

(६)  व्िवस्थापकको काि, कताव्ि ि जजम्िेवािी समिमतिे तोके ििोजजि हनुछे । 



(७)  व्िावसायिक कृयि प्रसाि सम्िन्द्धी सेवा प्रवाह गना केन्द्रिा सूचीकृत स्थानीि सेवा प्रदािकहरुिाई 
परिचािन गने व्िवस्था मििाइनेछ । 

 

३२.  किाचािीको पारिश्रमिक मनधाािण:  केन्द्रिे किाचािीको पारिश्रमिक देहाि ििोजजि मनधाािण गनेछ; 
(१)  प्रायवमधक किाचािीको पारिश्रमिक मनधाािण गदाा पामिकािे मनधाािण गिेको िापदण्ड ििोजजि वा सो 

नभएको खण्डिा पामिकासंगको सिन्द्वििा समिमतिे मनधाािण गिे ििोजजि हनुेछ । 

(२)  व्िवस्थापकको पारिश्रमिक समिमत आफैिे तोक्नछे । 

(३)  प्रायवमधक किाचािी ि व्िवस्थापकको पारिश्रमिक मनधाािण गदाा केन्द्रिा उपिब्ध आमथाक श्रोतको 
अनिुान गिी व्ििभाि धान्न सक्ने गिी गरिनेछ । 

(४)  स्थानीि सेवाप्रदािकिाई परिचािन गिे वापत केन्द्रिाई थप यवत्तीि दायित्व सजृना हनुेगिी कुनै 
पारिश्रमिक उपिब्ध गिाइन े छैन । ति सेवाप्रदािकिे प्रचमित दिभाउिा सेवा यवक्रीिाट िनुाफा 
मिन सक्नेछन ्। 

 

 

 

परिच्छेद-९ 
आमथाक व्िवस्था 

 

३३. सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको आमथाक श्रोत: सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको आमथाक श्रोतको 
रुपिा मनम्न श्रोतिाट प्राि वा आजान हनु ेनगद वा जजन्द्सी िहनेछ; 
(१)  केन्द्रिे सेवा यवक्रीिाट आजान गिेको िकि,  

(२)  संघीि सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीि सिकाििाट  मनशता वा सशतारुपिा प्राि नगद अनदुान वा 
जजन्द्सी, 

(३)  कृयि के्षत्र यवकास कािाक्रििाट प्राि हनुे सह-िगानी िकि वा सशता अनदुान, 
(४)  मिदेशी सिकाि, दात ृमनकाि ि अन्द्तिाजस्िि संघ संस्थाहरुिाट प्राि अनदुान सहिोग वा ऋण, 
(५)  मिमभन्न स्थानीि गैिसिकािी संघ संस्था ि व्िजििाट प्राि भएको नगद वा जजन्द्सी, 
(६)  िैंक तथा यवत्तीि संघ संस्थासंग मिएको ऋण, 
(७)  यवमभन्न दस्तिु, दण्ड, जरिवानािाट उठेको िकि, 
(८)  सदस्िता शलु्क ि अन्द्ि श्रोतिाट आजान भएको िकि । 

िस दफा ििोजजिका आमथाक श्रोतिाट प्राि हनु सक्न ेनगद वा जजन्द्सी सहिोग तथा अनदुान ि केन्द्रको 
आफ्नै मनिमित आम्दानी सिेतिाई सिेटी केन्द्रको आगािी विाको वायिाक िजेट तथा नीमत ि कािाक्रि 
तजुािा गिी समिमतको िैठक ि वायिाक साधािण भेिािाट पास गिाइनछे । 

 

३४.  कोिको व्िवस्था: सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको कोिको व्िवस्थापन ि परिचािन देहाि ििोजजि 
हनुेछ । 

(१)  सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको एउटा आफ्नै छुटै्ट कोि स्थापना हनुछे । 



(२)  दफा ३३ ििोजजि कोििा प्राि हनु े िकि नेपाि िाष्ट्र िैंकिाट िान्द्िता प्राि िैंकिा खाता खोमि 
आम्दानी िाँ्न ुपनेछ । 

(३)  केन्द्रको िैंक खाता संचािन केन्द्र व्िवस्थापन समिमतको कोिा्िक्ष, सजचव ि समिमतको मनणाि अनसुाि 
तोयकएको कुनै एकजना सदस्िको संििु हस्ताक्षििा गरिनेछ । 

(४)  िस मिधान ि प्रचमित ऐन मनिि ििोजजि खचा गने तथा खचाको शे्रस्ता पािदशी तवििे िाख्न ेव्िवस्था 
मििाउन ुपनेछ। 

(५)  उपदफा (२) ििोजजि आम्दानी िाँमधएको िकिको सम्पूणा कािोिाि ि खचाको यवविण समिमतको 
मनिमित िैठकिा जानकािी गिाउन ुपनेछ। 

 

 

३५.  कोिको िकि खचा गने व्िवस्था :  केन्द्रको कोिको िकि देहाि ििोजजि खचा गरिनेछ; 
(१)  दफा ३३ ििोजजि केन्द्रको कोििा जम्िा हनु आउने िकि अनसूुची ९ ििोजजिको ढाँचािा केन्द्रको 

व्िवसायिक िोजना तिाि गिी सोही िोजनािा उल्िेजखत यक्रिाकिापको कािाान्द्विनका िामग खचा गरिन े
छ। 

(२)  सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको संचािन तथा व्िवस्थापन (किाचािीको पारिश्रमिक, िैठक खचा, 
खाजा खचा, जचिापान, मिजिुी, पानी, टेमिफोन, इन्द्टिनेट ि अन्द्ि भैपिी आउन ेखचा आठद) तथा ििात 
सम्भाि कािा ि जग्गा तथा अन्द्ि उपकिण उपिोग गिे िापत िाग्न ेखचा कोिको िकििाट व्िहोरिन े
छ। 

(३)  केन्द्रको वायिाक आिको कजम्तिा २० प्रमतशत िकि केन्द्रकै संस्थागत यवकास ि सेवा संचािनको 
िामग आवश्िक पने पूवााधाि मनिााणिा खचा गरिनेछ । 

 

३६.  केन्द्रको चि अचि सम्पमतको यवविण : केन्द्रको स्वामित्विा िहेको चि अचि सम्पमतको यवविण प्रत्िेक 
विा अद्यावमधक गिी अमभिेख िाजखनेछ ि सो सम्पमतको प्रिोग केन्द्रको कािको िामग िात्र गरिनेछ । 

 

३७.  िेखापरिक्षण : केन्द्रको िेखा परिक्षण सम्िन्द्धी व्िवस्था देहाि ििोजजि हनुछे; 
(१) केन्द्रको आि व्ििको िेखा प्रचमित काननु ििोजजि िाजखनछे । 

(२) केन्द्रको िेखा परिक्षण काननु ििोजजि िजजस्टडा िेखा पिीक्षकिाट गिाइनेछ । 

(३) सम्िजन्द्धत मनकाििाट अमधकाि प्राि अमधकािीिे जनुसकैु िखत पमन केन्द्रको यहसाि यकताि जाँच्न वा 
जचाउन सक्नेछ । 

(४) िेखा पिीक्षकको मनिजुि केन्द्रको व्िवस्थापन समिमतको मनणाििाट हनुेछ । 

(५) उपदफा (१) ििोजजिको िेखाको िेखापरिक्षण प्रत्िेक आमथाक विा सिाि भएको ३ ियहनामभत्र 
समिमतको िैठकिे तोकेको िजजस्टडा िेखा पिीक्षकद्वािा गिाइनेछ । 

(६) केन्द्रको िेखापरिक्षण प्रमतवेदन प्रत्िेक विा समिमतिा पेश गने, पास गिाउन ेि सावाजमनक गनुाको साथै 
सम्िजन्द्धत अजख्तिािवािा मनकाि सिक्ष पेश गरिनछे । 

 

 



परिच्छेद-१० 

अनगुिन, िलु्िाकंन, समिक्षा ि प्रमतवेदन 
 

३८.   केन्द्रिाट सम्पाठदत कािाको अनगुिन: केन्द्रिाट सम्पाठदत कािाहरुको अनगुिन देहाि ििोजजि हनुेछ; 
(१)  केन्द्रिाट सम्पादन हनुे अनसूुची ३ ि ४ ििोजजिका कृयि प्रसाि सेवा सम्िन्द्धी सम्पूणा कािाहरुको 

एकि वा संििु अनगुिन कािाको कािातामिका ि आवश्िक पने िजेट तिाि गिी केन्द्र व्िवस्थापन 
समिमतिाट स्वीकृत गिाउनछे ि सो को जानकािी सम्िजन्द्धत वडा्िक्ष ि पामिकाको कृयि तथा 
पशपुन्द्छी शाखािाई गिाउनछे । 

(२)  समिमतिे आवश्िकता अनसुािको अनगुिन संिन्द्त्र गठन गिी मनिमित अनगुिनको ब्िवस्था मििाउन े
छ । 

(३)  उपदफा (२) ििोजजि गठठत अनगुिन संिन्द्त्रिे पामिका स्तिीि कृयि यवकास समिमत ि पामिकािा 
गठठत अनगुिन सम्िन्द्धी संस्थागत संिन्द्त्रसंग आवश्िक सिन्द्वि गिी कािा गनेछ ।  

(४)  केन्द्रिाट प्रदान गरिने सेवाको गणुस्ति िापन गदाा पामिकाको कृयि तथा पशपुन्द्छी शाखाको प्रायवमधक 
किाचािीको संिग्नता ि सहिोगिा गरिनेछ । 

(५)  संघ, प्रदेश ि स्थानीि सिकािको तफा िाट आवश्िकतानसुाि केन्द्रको अनगुिन तथा िूल्िाङ्कन हनुेछ ि 
उि अनगुिन टोमििाई आवश्िक पने सम्पूणा यवविण केन्द्रिे उपिब्ध गिाउनछे । 

(६)  सािान्द्ितिा वडा्िक्ष ि वडाका अन्द्ि जनप्रमतमनमधिे पामिकाको प्रमतमनमधको रुपिा सिेत केन्द्रको 
अनगुिन तथा सपुरिवेक्षण गनेछन ्। 

 

३९. िलु्िाकंन: केन्द्रिाट सम्पाठदत कािाको िलु्िांकन देहाि ििोजजि हनुछे; 
(१)  केन्द्रको सम्पूणा कािाको सियष्टगत उपिब्धी ि परिणािहरुको िापन हनु े गिी स्व:िलु्िांकन गने 

प्रणािीको यवकास गरिनेछ । केन्द्रिे आवश्िक ठानेिा िूल्िांकनको िामग िाह्य मनकाि वा 
मिशेिज्ञको सहिोग सिेत मिनेछ । 

(२)  केन्द्रिाट प्रवाह भएका अनसूुची ३ ि ४ ििोजजिको सेवाको अवस्थािा  गणुात्िक ि परििाणात्िक 
वृयद्ध एवं यवस्ताििाइ केन्द्रको िलु्िांकनको प्रिखु सूचकको रुपिा हेरिनेछ । 

(३)  केन्द्रिाट प्रवाह हनुे कृयि प्रसाि सेवाको गणुस्ति मनधाािण सम्िन्द्धी िापदण्ड अनसूुची-७ ििोजजिको 
ढाँचािा गरिनेछ । 

(४)  केन्द्रको प्रमतफि, उपिजब्ध तथा प्रभावकारिता िूल्िाङ्कनका न्द्िूनति आधािहरु अनसूुची ८ िा उल्िेख 
भए ििोजजि हनुेछन ् ।आवश्िकता अनसुाि समिमतिे   िलु्िांकन सम्िन्द्धी थप िापदण्ड सिेत 
मनधाािण गना सक्नछे ।  

 

४०. समिक्षा: केन्द्रिे देहाि ििोजजि कािा प्रगमतको समिक्षा गनेछ; 
(१)  प्रत्िेक चौिामसक ि िायिाक रुपिा केन्द्रिाट संचामित सिै यक्रिाकिापहरुको प्रगमत सिीक्षा गिी 

सिीक्षाको मनचोड वडा्िक्ष िाफा त पामिकािा पेश गरिनछे । 

(२)  िस्तो सिीक्षा वैठकको आिोजना पामिकाको समिक्षा िैठक िस्न ुअगाडी सम्पन्न गरिनेछ । 



(३)  उपदफा (१) ििोजजि आिोजना गरिने समिक्षा िैठकहरुिा केन्द्रका सम्पूणा सदस्िहरु िगाित 
सम्िजन्द्धत वडाका स्थानीि जनप्रमतमनमध, किाचािी, यवकास साझेदािका प्रमतमनमध ि सिोकािवािाहरुको 
सहभामगता समुनजित गरिनेछ । 

(४)  सिीक्षािा केन्द्रको प्रगमतको आकँडाका अमतरिि कािा संचािनको क्रििा देखा पिेका िदु्दा, सिस्िा 
ि चनुौतीिािे छिफि गरिनछे ि सहभागीहरुिाट प्राि सझुाव ि पषृ्ठपोिण सिेतको आधाििा सिस्िा 
सिाधानका सहज उपािको खोजज गरिनछे । 

(५)  केन्द्रिे समिक्षा िैठकिा उठेका प्रश्न ि गनुासाहरुको सम्िोधन गनुा पनेछ । 

 

४१. प्रमतवेदन: केन्द्रिे देहाि ििोजजि प्रगमत प्रमतवेदन तिाि गिी सम्िजन्द्धत मनकाि सिक्ष पेश गनेछ; 
(१)  केन्द्रिे पामिकाको आमथाक कािायवमध अनसुािको ढाँचािा िामसक, चौिामसक ि वायिाक यवत्तीि प्रगमत 

प्रमतवेदन तिाि गनेछ ।ति अन्द्ि मनकाि सिक्ष पेश गनुापने यवत्तीि प्रमतवेदन सोही मनकाििे तोके 
ििोजजिको प्रमतवेदनको ढाँचािा तिाि गिी पेश गरिनेछ । 

(२)  केन्द्रिे वायिाक यवत्तीि प्रगमत प्रमतवेदन आमथाक विा सयकएको १ ियहना मभत्र पामिका सिक्ष पेश 
गनेछ । 

(३)  केन्द्रिे प्रत्िेक चौिामसक ि वायिाक रुपिा भौमतक प्रगमत प्रमतवेदन तिाि गनेछ । 

(४)  पामिका सिक्ष पेश गरिने भौमतक प्रगमत प्रमतवेदनको ढाँचा पामिकािे तोके ििोजजि ि अन्द्ि मनकाि 
सिक्ष पेश गरिन ेभौमतक प्रगमत प्रमतवेदनको ढाँचा सोही मनकाििे तोके ििोजजि हनुछे । 

(५)  केन्द्रिे वायिाक भौमतक प्रगमत प्रमतवेदन आमथाक विा सयकएको १ ियहना मभत्र पामिका सिक्ष पेश 
गनेछ । 

(६)  िामथ जेसकैु उल्िेख भएता पमन यवत्तीि ि भौमतक दवैु प्रगमत प्रमतवेदन प्रत्िेक िामसक, चौिामसक ि 
वायिाक रुपिा पेश गनुापने अवस्थािा सोही अनसुाि तिाि गिी पेश गने व्िवस्था मििाइनेछ ।  

 

 

 

परिच्छेद-११ 

यवयवध 

 

४२. अजन्द्ति व्िाख्िा:  

    (१ िस यवधानिा उल्िेख भएका व्िवस्थाहरु प्रचमित कानूनसंग िाजझएको हदसम्ि अिान्द्ि िामननछे ि िस 
यवधानको ब्िाख्िा केन्द्रको िैठकिे गिे ििोजजि हनुेछ । 

    (२) िस मिधान अन्द्तगात सञ्चामित कािाक्रििा कुनै गनुासो भएिा सम्िजन्द्धत पामिका अन्द्तगातको कृयि तथा 
पश ुयवकास शाखा सिक्ष उजिुी गना सयकनेछ ि गनुासोको सम्िन्द्धिा पामिकािाट भएको मनणाि अजन्द्ति 
हनुेछ । 

 



४३. मिधान संशोधन:  केन्द्रको वायिाक साधािण भेिािे आवश्िकता अनसुाि मिधानिा थपघट तथा परििाजान गना 
सक्नेछ । ति मिधानिा भएको व्िवस्था निाजझने हदसम्ि अनसूुचीहरुको संशोधन पामिका अन्द्तगातको कृयि तथा 
पश ुशाखासंग सिन्द्वि गिेि िात्र गना सयकनछे।   
 

४४. केन्द्रको दताा ि नवीकिण : केन्द्रको दताा ि नवीकिण स्वीकृत मिधान ििोजजि पामिकािे तोकेको प्रावधान 
ििोजजि पामिकाको कृयि यवकास शाखािा गरिनछे । 

  

४५. मनििाविी िनाउन सक्न:े  

केन्द्रिे आफ्नो कािा सम्पादन गने सन्द्दभािा आवश्िक आमथाक, प्रशासमनक तथा कािाक्रि संचािन सम्िन्द्धी      
छुट्टाछुटै्ट मनििाविी िनाउन सक्नेछ ।  

 

४६. यवशिे व्िवस्था:   

 पदामधकािीहरुिे आफ्नो अमधकाि ि्िे केयह अमधकाि कुनै पदामधकािी सदस्ि वा अन्द्ि सदस्ििाई प्रत्िािोजन 
गना सक्न ेछन ्। त्िसिी प्रत्िािोजजत अमधकाि प्राि गिी काि गने व्िजिको सेवाको शता ि पद मनििाविीिा 
तोयकए ििोजजि हनुेछ ।   



अनसूुची १ 

(दफा १५ उपदफा १ संग सम्िजन्द्धत) 

कृिक सदस्िहरुको अमभिेख  

पामिकाको नाि:            वडा नम्िि:  

क्र.सं. 
कृिकको नाि 

थि 
मिङ्ग 

गाउँ/टोिको 
नाि 

खेती गिेको 
जमिनको 
क्षेत्रफि 
(िोपनी) 

िखु्ि पश ु
चौपािा/संख्िा 

िखु्ि 
खेती/पशपुािन 

गिेको िािी/वस्त ु
फोन नम्िि कैयफित 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
  



 

अनसूुची २ 

(दफा १५ को उपदफा १ संग सम्िजन्द्धत) 

सेवा प्रदािकहरुको अमभिेख  

पामिकाको नाि:            वडा नम्िि:  

 

क्र.सं. 
सेवा 

प्रदािकको 
नाि थि 

मिङ्ग 
गाउँ/टोिको 

नाि 
शैजक्षक 
िोग्िता 

तामिि 

फिा दताा 
भएको 

भए सोको 
नाि 

सेवाको 
प्रकाि 

सेवा 
सम्िन्द्धी 
यवस्ततृ 
यवविण 

फोन 

नम्िि 

कैयफित  

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
  



अनसूुची ३ 

(दफा ११ को उपदफा ४ संग सम्िजन्द्धत) 

केन्द्रिाट प्रवाह हनु ेसािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा  

(द) कृयि िािी वस्त,ु पशपुन्द्छी ि िाछाको निाँ जात/नश्लहरुको पिीक्षण तथा प्रदशान 

(ध) कृयि िािी वस्त,ु पशपुन्द्छी ि िाछा उत्पादनसंग सम्िजन्द्धत आधमुनक प्रयवमधको पिीक्षण तथा प्रदशान 

(न) कृयि िािी वस्त,ु पशपुन्द्छी ि िाछा उत्पादनसंग सम्िजन्द्धत सहभामगतात्िक पिीक्षण/अनसुन्द्धान 
(पायटामसपेटिी एक्सन रिसचा) 

(ऩ) एकीकृत िािी/शत्रजुीव व्िवस्थापन/खाद्यतत्व पाठशािा तथा कृयि व्िवसाि/िीउ उत्पादन/पोिण/ 
व्िावसायिक/यवत्तीि साक्षिता पाठशािा सञ्चािन 

(प) आधमुनक, खेती िागत तथा कािािोझ न्द्िूमनकिण गने कृयि औजाि उपकिणहरुको पिीक्षण तथा प्रदशान 

(फ) कृयि िािी वस्त,ु पशपुन्द्छी ि िाछा सम्िन्द्धी सािूयहक तामिि 

(ि) कृिक सिूह तथा कृयि सहकािी संस्था गठन/पनुगाठनका िामग सहजजकिण एवि ्क्षिता यवकास 

(भ) संघ, प्रदेश ि स्थानीि तहिाट कृिकहरुिाई िजक्षत गिी सञ्चािन गिेका कािाक्रिहरुको प्रचाि प्रसाि 

(ि) भौचि प्रणािी तथा यकसान काडाको कािाान्द्विन 

(ि) सािदुायिक कृयि िजाि स्थापना 
(ि) सािदुायिक कृयि िजाि सूचना प्रणािीको स्थापना 
(ऱ) कृयि तथा कृयि िजाि सम्िन्द्धी अ्ििन/सवेक्षण 

(ि) िैथाने िािी तथा पशपुन्द्छीको संिक्षण 

 
  



अनसूुची ४ 
(दफा ११ को उपदफा ५ संग सम्िजन्द्धत) 

केन्द्रिाट प्रवाह हनु ेव्िावसायिक कृयि प्रसाि सेवा  

 

(क) कृिकको िागिा आधारित कृयि सािग्रीको आपूमता तथा पिािशा (भाडािा कृयि िन्द्त्र उपकिण उपिब्ध 
गिाउने सिेत) 

(ख) िीउ, िेनाा, नश्लको उत्पादन नसािी तथा स्रोत केन्द्र 

(ग) व्िावसायिक िोजना मनिााणको िामग स्रोत व्िजिको उपिब्धता 
(घ) यवत्तीि सेवाका िामग सहजजकिण 

(ङ) यवमभन्न कृयि सम्िन्द्धी पाठशािा तथा तामििको िामग स्रोत व्िजिको उपिब्धता 
(च) आधमुनक कृयि प्रयवमध एवि ्व्िवसाि पिािशा 
(छ) पशपुन्द्छी तथा िाछाको उपचाि, खोप तथा भ्िाजक्सनसेन 

(ज) पशवुस्तिुा कृमत्रि गभााधान 

(झ) िािीनािीको उत्पादनिा आवश्िक पने यवशिेज्ञ/यवजशष्ट सेवा तथा पिािशा, जस्तै: काँटछाँट, िािी िोग 
पयहचान एवि ्िािी उपचाि, िासािमनक तथा जैयवक यविादी छका न,े थोपा मसंचाइ िगाित नवीन मसंचाइ 
प्रयवमधको जडान, प्िायष्टक घि/टनेि जडान, वानस्पमतक प्रजनन,् िीउ उत्पादन, भण्डािण, उत्पादनोपिान्द्त 
क्षमत न्द्िूमनकिण, घिािसी प्रशोधन आठद । 

(ञ) कृयि िािी वस्त,ु पशपुन्द्छी ि िाछाको िोग तथा कीिाको मनदान प्रिोगशािा सेवा  

(ट) िाटो पिीक्षण प्रिोगशािा सेवा 
(ठ) कृयि िन्द्त्र तथा उपकिण सञ्चािन पिािशा एवि ्ििात सेवा  

(ड) व्िावसायिक तथा यवत्तीि साक्षिता/पिािशा 
(ढ) पोिण साक्षिता तथा पिािशा 
(ण) िािी तथा पशपुन्द्छी िीिा अमभकताा एवि ्सहजजकिण 

(त) कृयि उपजहरु संकिन, ढुवानी ि िजािीकिण सम्िन्द्धी सहजजकिण सेवा  
(थ) कृयि उपज भण्डािण सेवा (जचस्िान तथा भण्डािण केन्द्रहरु सन्द्चािकहरु िाफा त) 

 

 

  



अनसूुची-५  

(दफा ३१ को उपदफा ४ संग सम्िजन्द्धत) 
 

कृयि प्रायवमधकको कािा यवविण (Terms of Reference) 

 

कृयि प्रायवमधकिे कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको िातहतिा िही केन्द्रको कािाके्षत्र मभत्रका कृिकहरुिाइ प्रत्िक्ष िाभ 
पगु्ने गिी कृयि प्रसाि सम्िन्द्धी सािदुायिक सेवाको संचािन गिी आवश्िक प्रायवमधक सेवा उपिब्ध गिाउने छन ्
। कृयि प्रायवमधकिे केन्द्रिा सूचीकृत सेवा प्रदािकहरुिाई परिचािन गिी केन्द्रको व्िावसायिक िोजनािा सिावेश 

भएका कृिाकिापहरुको कािाान्द्विन गने, प्रायवमधक िेखदेख गने ि सेवाको गणुस्ति अनगुिन तथा सपुरिवेक्षण 
गने गिाउने कािा गनेछन ्।कृयि प्रायवमधकिे केन्द्र व्िवस्थापन समिमतको मनदेशनिा केन्द्रसंग सम्वद्ध व्िजि, 
संस्था, सहिोगी मनकाि ि पामिकासंग आवश्िक सिन्द्वि गिी काि गनेछन ्।  

(क)  भमूिका ि जजम्िेवािी 
(१)  वडामभत्रका कृिक, कृयि सिूह, सहकािी ि स्थानीि सेवा प्रदािकहरुको अमभिेख तिाि गने ि 

अ्िावमधक गने, 
(२)  केन्द्रको वायिाक एवि ्आवमधक िोजना तथा कािाक्रि ि िजेट तजुािा तथा कािाान्द्विनिा सहिोग गने, 
(३)  केन्द्रको कािाके्षत्र मभत्र कृयि िािी वस्त,ु पशपुन्द्छी ि िाछाको निाँ जात/नश्लहरु तथा उत्पादनसंग 

सम्िजन्द्धत आधमुनक प्रयवमध एवं कृयि औजाि उपकिणहरुको पिीक्षण तथा प्रदशान गने गिाउने, 
(४)  कृिक सिूह तथा कृयि सहकािी संस्था गठन/पनुगाठनका िामग सहजजकिण गने ि कृिकको प्रायवमधक 

क्षिता यवकास सम्िन्द्धी तामिि संचािन गने, 
(५)  संघ, प्रदेश ि स्थानीि तहिाट कृिकहरुिाई िजक्षत गिी सञ्चािन गिेका कािाक्रिहरुको प्रचाि प्रसाि ि 

कािाान्द्विन प्रयक्रिािा सहजीकिण गने, 
(६)  भौचि प्रणािी तथा यकसान काडाको कािाान्द्विनिा आवश्िक सहिोग ि सहजीकिण गने,  

(७)  एकीकृत िािी/शत्रजुीव व्िवस्थापन/खाद्यतत्व पाठशािा तथा कृयि व्िवसाि/िीउ उत्पादन ि पोिण जशक्षा 
सम्िन्द्धी कािाक्रि संचािनिा आवश्िक प्रायवमधक सहजीकिण गने, 

(८)  सािदुायिक कृयि िजाि ि िजाि सूचना प्रणािीको स्थापनािा सहजीकिण गने, 
(९)  केन्द्रिा सूचीकृत सेवा प्रदािकहरुिाई परिचािन गिी केन्द्रको व्िावसायिक िोजनािा सिावेश भएका 

कृिाकिापहरुको कािाान्द्विन गने, प्रायवमधक िेखदेख गने ि सेवाको गणुस्ति अनगुिन तथा सपुरिवेक्षण 
कािा गने गिाउने, 

(१०) केन्द्र व्िवस्थापन समिमतको मनदेशनिा केन्द्रसंग सम्वद्ध व्िजि, संस्था, सहिोगी मनकाि ि 
पामिकासंग आवश्िक सिन्द्वि गिी काि गने, 

(११) उत्पादक सिूह/सहकािीहरुिाई अन्द्ि व्िवसािी तथा सेवाप्रदािकसँगको अन्द्तियक्रिा ि 
व्िवसायिक आमथाक पहिका िामग अन्द्तिसम्वाद गना सल्िाह ठदने ि मसकाउने, 

(१२) आवश्िकताहरुको िेखाजोखा ि व्िवसायिक िोजना तिाि गने जस्ता कािाहरुिा सहिोग ि 
सहजीकिण गने, 



(१३) कृिकहरुिाई िचत तथा ऋण सहकािी,  िघ ुयवत्त संस्थाहरु, िैंक आठदिा यवत्तीि पहुँच मसजाना 
गिाउनका िामग उत्पादक सिूहका सदस्िहरुिाई जागरुक गिाउने ि आवश्िक सहजीकिण गने, 

(१४) उत्पादन िोजनाहरु (िौसिी पात्रो) मनिााण गना ि त्िसको कािाान्द्विन गना उत्पादक सिूहहरु ि 
सहभागी कृिक घिपरिवािहरुिाई आवश्िक सहजीकिण ि सहिोग गने, 

(१५) कृयि प्रसाि सेवाको यवस्तािका िामग सेवा प्रदािक ि सहिोगी मनकािसँग सम्िन्द्ध यवस्ताि गने, 
(१६) केन्द्रिाट संचामित यक्रिाकिापको  मनिमित अनगुिन,  यफल्डिाट संकमित  तथिाकं प्रयवष्टी तथा 

ब्िवस्थापन गने ि आवश्िक पषृ्ठपोिण प्रदान गने । 

(१७) यवपन्न तथा मसिान्द्तकृत वगािाइ िैंमगक तथा सािाजजक सिावेशीकिणको िामग ििुप्रवाहीकिण 
गना भमूिका मनवााह गने, 

(१८) स्थानीि सिकाि तथा सम्िन्द्धीत यवििगत मनकािसगँ सिन्द्वि गने ि केन्द्रको कािाक्रििा 
स्थानीि सिदुािको िोगदानको खोजी गने, 

(१९) मनधाारित िापदण्ड ि फिम्िाटिा हाडाकपी वा इिेक्िोमनक कपी वा दवैु प्रकािको प्रमतवेदन 
सिििै मनिमित रुपिा केन्द्र व्िवस्थापन समिमत सिक्ष पेश गने, 

(२०) केन्द्रको िैठक, भेिा, समिक्षा गोष्ठी तथा सावाजमनक सनुाई कािाक्रिहरुको संचािनिा सहिोग ि 
सहजीकिण गने, 

(२१) केन्द्रिे तोकेका अन्द्ि कािाहरु गने गिाउने । 

 

(ख)  कृयि प्रायवमधकको िोग्िता, अनभुव ि दक्षता : 
सािदुायिक कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रिा काि गने कृयि प्रायवमधकको िोग्िता, अनभुव ि दक्षता देहाि ििोजजि हनुछे 
। 

 कृयि /पश ुजचयकत्सा यवज्ञानिा जे.यट.ए कोसा पिुा गिी कुनैपमन यविििा +२ उत्तीणा गिेको, 
 कृयि प्रसाि सम्िन्द्धी सािदुायिक ि व्िावसायिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रिा कजम्तिा १ विा कािा अनभुव 

भएको, 
 पािस्परिक वैजिक सीप भएको, नेटवयका ङ गना सक्ने ि ग्रामिण परिवेशिा िही कृिक घिपरिवाििाइ 

प्रायवमधक सेवा उपिब्ध गिाउन सक्न ेक्षिता भएको, 
 कम्िूटि सम्िन्द्धी िाम्रो सीप भएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची-६ 
(दफा ११ को उपदफा ९ संग सम्िजन्द्धत) 

 

केन्द्रिाट प्रवाह हनु ेव्िावसायिक कृयि प्रसाि सेवाहरुको सेवा शलु्क मनधाािणको ढाचँा 
 

क्र.स. सेवाको यवविण सेवाको प्रकाि प्रमत 
इकाई 
दि रु. 

परििाण जम्िा रु. कैयफित 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

* सेवाको प्रकृमत हेिी सेवा यवक्रीिाट आजान भएको कुि िनुाफाको ५-१० प्रमतशत िकि सेवा प्रदािकिे 
केन्द्रिाई िझुाउन ुपनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची -७ 

 (दफा ३९ को उपदफा ३ संग सम्िजन्द्धत)  

केन्द्रिाट प्रवाह हनु ेकृयि प्रसाि सेवाको गणुस्ति मनधाािण सम्िन्द्धी िापदण्डको ढाचँा 
 

क्र.स. िापनका सूचकहरु स्ति 

१ सेवा प्रवाहको िामग स्थायपत सहािता कक्षिा िहेका आधािभतू सयुवधा तथा 
उपकिणहरु(कम्पटुि, यप्रन्द्टि, टेमिफोन, इन्द्टिनेट, िस्ने ठाउँ आठद) को उपिब्धता ि 
प्रिोग 

 

२ सेवा प्रवाहको िामग आवश्िक पने कृयि प्रसाि सम्िन्द्धी जानकािीििुक सािग्री तथा 
सूचना (मिफिेट, पोस्टि आठद) को उपिब्धता ि प्रिोग 

 

३ सेवा प्रवाहिा आत्िमनभािता  

४ कृयि सािग्री, औजाि, उपकिणको आपूमता तोयकएको सिििा गना सक्ने  ि प्रायवमधक 
सेवा उपिब्ध गिाउन सक्न ेक्षिता 

 

५ कृयि सािग्री, औजाि, उपकिण ि प्रायवमधक सेवाको गणुस्ति  

६ कृिक ि सेवा प्रदािकको अमभिेख व्िवजस्थत रुपिा तिाि गिी अ्िावमधक गिेको 
अवस्था. 

 

७ किाचािीिे केन्द्रिाट प्रवाह हनुे कृयि प्रसाि सेवा सम्िन्द्धी कृिाकिाप िािे 
कृिकहरुिाइ सिििा जानकािी गिाएको 

 

८ कृिकहरुिाई िागिा आधारित सेवा उपिब्ध गिाउन केन्द्र अन्द्तगातका किाचािी ि 
सेवा प्रदािकको तत्पिता 

 

९ सेवाग्राही कृिकको चाहना ि आवश्िकता अनसुािको सेवा प्रवाहिा िचकता  

१० सेवा प्राि गने कुिािा कृिकको यवश्वास ि ढुक्कता  

११ सेवा प्रदािकको परिचािनको अवस्था ि प्रायवमधक दक्षता   

१२ सेवा प्रवाहको िामग अनकुुि सिि ि स्थान  

१३ सेवा प्रवाहिा मनस्पक्षता ि पािदजशाता   

१४ सेवा संचािनका िामग आवश्िक पने पूवााधािको व्िवस्था  

१५ व्िावसायिक िोजनाको मनिााण तथा कािाान्द्विनको अवस्था  

१६ सेवािा िैंमगक तथा सािाजजक सिावेसीकिणको अवस्था  

१७ मनणाि प्रयक्रिा ि मनणािको कािाान्द्विनको अवस्था  

१८ श्रोत आजानको ठदगोपना तथा श्रोत परिचािनिा स्पष्टता ि प्रभावकारिता  

१९ किाचािी, सेवा प्रदािक ि कृिकको क्षिता यवकास  

२० स्थानीि सिकाि ि अन्द्ि सहिोगी मनकािसंगको सिन्द्वि ि सहकािाको अवस्था  

 

स्तिीकिण: उत्कृस्ट भएिा -५, धेिै िाम्रो भएिा -४ अंक, िाम्रो भएिा -३ अंक, सन्द्तोिजनक भएिा -२ अंक, 
निाम्रो भएिा- १ अंक  



अनसूुची -८ 
(दफा ३९ को ४ संग सम्िजन्द्धत) 

केन्द्रको प्रमतफि, उपिजब्ध तथा प्रभावकारिता िूल्िाङ्कनका न्द्िूनति आधािहरु 

(1)  प्रमतफि िूल्िाङ्कनका न्द्िूनति आधािहरु 

 

 

(2)  
उप
ि

जब्ध 
तथा 
प्रभा
व 
िू

ल्िा
ङ्कनका न्द्िूनति आधािहरु  

 

क्र.सं. आधािहरु सूचक सूचनाको स्रोत कैयफित 

१ 
वडाका प्रिखु िािीको उत्पादकत्व 
वृयद्ध 

उत्पादकत्व 
िे.टन/हेक्टि 

स्थानीि तहिाट 
सवेक्षण हनु े

वािी 
वस्तहुरु 
वडािे 
मनधाािण गने 

२ 
वडाका प्रिखु िािीको उत्पादन 
वृयद्ध 

उत्पादन िेटन 

३ वडाका कृिकहरुको आम्दानी वृयद्ध रु/घिपरिवाि  

४ 
वडाका सेवा प्रदािकको आम्दानी 
वृयद्ध 

रु/सेवा प्रदािक  

५ 
वडा मभत्र कृयि के्षत्रिा िोजगािी 
शृ्रजना 

िोजगािी शृ्रजना संख्िा  

६ 
वडा मभत्रका कृिकहरुको कृयि 
प्रसाि सेवा प्रमतको सन्द्तषु्टी 

सन्द्तषु्ट हनुे कृिकको 
प्रमतशत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची-९  

क्र.सं. आधािहरु सूचक सूचनाको स्रोत कैयफित 

१ कृिक सदस्िहरुको सदस्िता यवस्ताि संख्िा केन्द्रको अमभिेख  

२ 
कृयि प्रसाि सेवा (अनसूुची ३ 
ििोजजि) को यवस्ताि 

वडा मभत्र सेवा प्राि 
गने कृिक घिधिुीको 

प्रमतशत 

केन्द्रको सवेक्षण  

३ कृयि सेवा प्रदािकको यवस्ताि संख्िा केन्द्रको अमभिेख  

४ 
कृयि सेवा प्रदािकिाट अनसूुची ४ 
ििोजजिको सेवािा यवस्ताि 

वडा मभत्र सेवा प्राि 
गने कृिक घिधिुीको 

प्रमतशत 

सेवा प्रदािकको 
प्रमतवेदन 

 



(दफा ११ को उपदफा ६ संग सम्िजन्द्धत) 

 केन्द्रको व्िावसायिक िोजनाको ढाचँा 

(क) केन्द्रको संजक्षि यवविण 

१. केन्द्रको नाि  

२. स्थािी ठेगाना ि सम्पका  
यवविण 

जजल्िा:  गाउँ/नगिपामिका:  

वडा नं. : गाउँ/टोि: 

सम्पका  नं. : इिेि : 

३. कृयि व्िवसािको नाि ि 
प्रकाि 

व्िवसािको नाि: प्रकाि:  

४. व्िावसािको दताा सम्िन्द्धी 
यवविण 

दताा नं. ि मिमत:  नवीकिण मिमत: 

दताा भएको मनकाि:  पाना नं. 

५. हाि संचािन गदै आएका 
कृिाकिापहरु 

 

 

 

 

 
 

(ख) केन्द्रको प्रिखु पदिा िहेका पदामधकािी ि किाचािीको शैजक्षक िोग्िता, तामिि ि अनभुव सम्िन्द्धी यवविण 

(अ) शैजक्षक िोग्िता सम्िन्द्धी यवविण 

क्र.स. 
 

नाि पद 
हामसि 
गिेको 
िोग्िता 

उमतणा 
गिेको साि 

शैजक्षक 
संस्थाको नाि 
ि ठेगाना 

अ्ििनको 
मििि 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

(आ) प्रस्तायवत सेवा प्रवाह सम्िन्द्धी प्राि गिेका तामििको यवविण 



क्र.स. तामिि मिने 
व्िजिको नाि 

तामििको मिििवस्त ु तामििको 
अवमध 

मिमत तामिि ठदने 
संस्थाको नाि 

कैयफित 

देजख....सम्ि 
       

       

       

       

 

(इ) सम्िजन्द्धत यविििा कािा अनभुव 

क्र.स. नाि पद अवमध(विा) 
संस्था/फािा/
व्िजिगत 

गिेका िखु्ि 
कािहरु 

कैयफित 

       

       

       

       

 

(ग) कृयि प्रसािका िामग प्रस्तायवत व्िावसायिक सेवाहरु 

१. कृयि प्रसािका िामग प्रस्तायवत 
व्िावसायिक सेवाहरु 

 

२. सेवा प्रवाह गरिने के्षत्रहरु  

३. प्रस्तायवत सेवािाट िाभाजन्द्वत 
हनुे सेवाग्राही 

कृिक सिहु संख्िा: सहकािी संख्िा: 

कृिक घिधिुी संख्िा अन्द्ि : 

 

(घ) कृयि प्रसाि सम्िन्द्धी व्िावसायिक सेवा संचािन िापत प्राि हनु ेअनिुामनत आम्दानी यवविण 

क्र.स. प्रदान गरिने व्िावसायिक सेवाहरु इकाई परििाण 

सेवा शलु्क 
दि रु. 

जम्िा िकि 
रु. 

कैयफित 

       

       

       

       

  जम्िा    

 

 

(ङ) व्िवसायिक सेवा यवस्तािका िामग िगानी िोजना 



क्र.स.= िगानीको यवविण इकाई परििाण दि 
जम्िा िकि 

रु. 
कैयफित 

       

       

       

       

       

       

 

(च) यवत्तीि श्रोतको व्िवस्थापन 

क्र.स. यवविण 

िगानीका श्रोतहरु 

जम्िा रु. सिकािी 
अनदुान 

स्व: 
िगानी 

ऋण अन्द्ि 
श्रोत िैंक/यवत्तीि 

संस्था 
व्िजिगत 

        

        

        

        

        

        

 

(छ) यवत्तीि यवश्लिेण 

क्र.स. 
यवविण 

िकि रु. 

कैयफित पयहिो विा दोस्रो विा तेस्रो विा 

आि यवविण    

 क. सेवा यवक्रीिाट प्राि आम्दानी     

 ख. िौज्दात     

 ग. जम्िा आम्दानी (क-ख)     

 खचा यवविण     

 घ. सेवा संचािन खचा     

 ङ. सािाखािा नाफा (ग-घ)     

 च. जस्थि खचा     

 छ. खदु नाफा (ङ-च)     



 ज. कुि िगानी पूजी (घ+च)     

 िगानीिा प्रमतफि (खदु नाफा/कुि िगानी 
पुंजी X १०० 

    

 

ज. व्िावसायिक कृयि प्रसाि सेवा संचािनको वायिाक कािािोजना 

क्र.स. सेवाको यकमसि 

ियहना 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

व्िावसायिक िोजना पेश गने 

 

............................................... 
नाि: 

ठेगाना:  

सम्पका  नं. 
मिमत:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची-१० केन्द्रको छाप ि प्रमतक जचन्द्हको निनुा 



(दफा ७ संग सम्िजन्द्धत) 
 

(क) केन्द्रिे प्रिोग गने छापको निनुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ख) केन्द्रको प्रमतक जचन्द्हको निनुा  
 

 

 

 

 

 

 

 


