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प्रस्तावनााः  

संयविानत: िाज्र्शणिको बाँडफाँड भर्य स्थानीर् तहिे प्राप्त गिेको अलिकाि एवि ् स्थानीर् सिकाि 
सञ्चािन ऐन २०७४ को प्राविान बिोणिि कृयि तथा पशपुािन, कृयि उत्पादनको व्र्वस्थापन, पश ु
स्वास्थ, सहकािी, कृयि सडक, साना लसंचाई िगार्त कृयि प्रसाि कार्यक्रिको संचािन, व्र्वस्थापन ि सोको 
लनर्िन सम्बन्द्िी अलिकाि ि णिम्िेवािी स्थानीर् सिकाििा लनयहत िहेको छ । र्सैगिी, कृयि प्रसाि 
सेवािा संस्थागत बहिुतािाई अंगीकाि गदै स्थानीर्स्तििा कृयििन्द्र् सेवाहरुको यवस्ताििा सहणिकिर् 
गने ि कृिकहरुिाई प्रभावकािी कृयि प्रसाि सेवा उपिब्ि गिाउने उद्देश्र्का साथ नेपाि सिकािबाट 
स्वीकृत भएको कृयि यवकास िर्नीलत २०७२ िे सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रहरु स्थापना गने 
िक्ष्र् लिएको छ । नेपािको संयविानिे लनदेणशत गिे बिोणिि यवद्यिान संिचनागत, नीलतगत एवि ्
कानूनी व्र्वस्था सिेतिाई िध्र्निि गदै र्स डुङ्गेश्वि गाउँपालिकाको वडा तहिा सावयिलनक तथा लनिी 
साझेदािीिा सहभालगतािूिक एवं बहपुक्षीर् कृयि प्रसाि सेवा प्रवाह संर्न्द्रको स्थापना गिी सोको संचािन, 
व्र्वस्थापन ि लनर्िन सम्बन्द्ििा िागय लनदेशन गनय वान्द्छनीर् भएकोिे स्थानीर् सिकाि संचािन ऐन 
२०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ को खण्ड “र्” (१ ि २) ि “द” (१) िे ददएको अलिकाि प्रर्ोग गिी 
“सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचािन कार्ययवलि २०७७” िािी गरिएको छ ।   
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परिच्छेद-१ 

प्रािणम्भक 

१.  संणक्षप्त नाि ि प्रािम्भ:  

        (१) र्स कार्ययवलिको नाि डुङ्गेश्वि गाउँपालिकाको "सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्र स्थापना तथा 
संचािन कार्ययवलि, २०७७” िहेको छ । 

   (२) र्ो कार्ययवलि तरुुन्द्त प्रािम्भ हनुेछ । 

 

२.  परिभािा: यविर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्ययवलििा; 
(क) "कार्ययवलि" भन्नािे डुङ्गशे्वि गाउँपालिकाको सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्र स्थापना तथा 

सञ्चािन सम्बन्द्िी कार्ययवलि 2077 सम्झन ुपदयछ । 

(ख) "गाउँपालिका" भन्नािे डङु्गेश्वि गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

(ग) “वडा” भन्नािे डुङ्गशे्वि गाउँपालिका अन्द्तगयतको वडािाई सम्झन ुपछय । 

(घ) "केन्द्र" भन्नािे सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्र सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) "िन्द्रािर्" भन्नािे कृयि तथा पशपुन्द्छी यवकास िन्द्रािर् सम्झन ुपदयछ । 

(च) "प्रादेणशक िन्द्रािर्" भन्नािे कर्ायिी प्रदेशको कृयि हेने िन्द्रािर् सम्झनपुछय ।  

(छ) "कृिक" भन्नािे सम्बणन्द्ित वडा लभर कृयि, पशपुन्द्छी ि िाछा उत्पादनिा संिग्न नागरिक वा 
घिपरिवाि भने्न सम्झन ुपदयछ । 

(ि) “कृयि” भन्नािे िीवन िान्न ि यवकास/बयृिका िालग आवश्र्क खाना, िेशा, िैयवक उिाय, िलडवटुी 
ि अन्द्र् वस्त ुउत्पादन गनय प्रर्ोग गरिने यवरुवा, पशपुन्द्छी (िाछा सिेत) ि ढुसी (च्र्ाउ िात) 
को खेती वा पािन ि प्रिनन सम्बन्द्िी कार्य भने्न बझुाउँछ । 

(झ) "सलिलत" भन्नािे सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्र व्र्वस्थापन सलिलतिाई सणम्झनपुछय । 

(ञ) “लनिी क्षेर” भन्नािे काननु विोिीि दताय भई पालिका स्तििा कृयि किय, कृयि प्रयवलि एवं कृयि 
प्रसाििा संिग्न लनिी फिय, कम्पनी, एग्रोभेट, पािाभेट, स्थानीर् कृयि स्रोत व्र्णि आददिाई 
सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “सािदुायर्क के्षर” भन्नािे काननु विोणिि दताय भै कृयिकिय एवं कृयि प्रसाििा संिग्न कृिक 
सिूह, कृयि सहकािी, कृयि सािाग्री एवं उत्पादन संकिन तथा यवतिर् केन्द्र, कृयि एवं 
पशपुन्द्छी सम्बन्द्िी लसकार्/अध्र्र्न वा तालिि केन्द्र आददिाई सम्झन ुपदयछ ।   

(ठ) "सेवा प्रदार्क” भन्नािे प्रचलित कानून बिोणिि दताय भर् अनसूुची ४ िा उल्िेख भए 
बिोणििका कृयि सेवा प्रवाह गने सेवा प्रदार्क कृिक/स्रोत व्र्णि, कृिक सिूह, सहकािी, 
कृयि उपि बिाि संचािक/व्र्वस्थापन सलिलत, कम्पनी तथा संघ संस्था सिेत सम्झन ुपदयछ ।   
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३.  उद्दशे्र्:  र्स कार्ययवलिको उद्देश्र्हरु देहार् बिोणिि िहेका छन:्-  

(क) डुङ्गेश्वि गाउँपालिका लभर कृिक एवं बहिु सेवा प्रदार्कको सहभालगतािा सािदुायर्क कृयि 
प्रसाि सेवा केन्द्र िाफय त ददगो कृयि प्रसाि सेवा यवस्ताि गने आिाि तर्ाि गने, 

(ख) र्स गाउँपालिका लभरका वडास्तििा सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको स्थापना एवं 
सञ्चािन सम्बन्द्िी  प्रकृर्ािाई िागयलनदेश गने,  

(ग) केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चािन सम्बन्द्ििा गाउँपालिका ि सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्र 
व्र्वस्थापन सलिलतको भलूिका लनिायिर् गने, 

(घ) सेवा केन्द्रको स्थापना तथा र्सको प्रभावकािी सञ्चािन सम्बन्द्ििा संघ ि प्रदेश सिकाि तथा 
अन्द्र् यवकास साझेदािको भलूिका पयहचान गने ।  

 

 परिच्छेद २ 

सेवा केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चािन प्रयक्रर्ा 
 

४. केन्द्रको स्थापना गरिन े:  सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको स्थापना देहार् बिोणिि हनुेछ; 
(१) डुङ्गेश्वि गाउँपालिकािे कृिकको िनसंख्र्ा, कृयि तथा पश ु यवकासको संभावना, कृयि उत्पादन 

पकेट क्षेर/कृयि वािी वस्तकुो उत्पादन क्िष्टि वा कृयि िूल्र् शंृ्खिा अवणस्थलत ि कृयि प्रसाि 
सेवािा कृिकको पहुँचको आिाििा सेवाको आवश्र्कता पयहचान गिी कणम्तिा एक वडािा 
एक पने गिी सािदुायर्क  कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको स्थापना गनयको िालग सहिीकिर् गनेछ 
। 

(२) सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्र सञ्चािनका िालग गाउँपालिकािे वडा तहिा िहेका 
सािदुायर्क भवन, कोठा वा कार्ायिर्, सहकािीको भवन वा सावयिलनक स्थान उपिब्ि गिाउन 
सक्नेछ । 

(३) गाउँपालिकाको अग्रसितािा केन्द्रको स्थापना हनुछे ि केन्द्रिाई आत्िलनभयि एवं  स्व:परिचालित 
सािदुायर्क संस्थाको रुपिा यवकास गरिनेछ । 

(४) गाउँपालिकािे केन्द्रको स्थापना तथा संचािनका िालग संघ ि प्रदेश िध्रे् कुनै एक वा दवैुको 
ि अन्द्र् यवकास साझेदािहरुको सिेत सहर्ोग लिन सक्नेछ । 

(५) सेवा केन्द्रको सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन केन्द्रको स्वीकृत यविान बिोणिि हनुेछ । अनसूुची १ 
ि अनसूुची २ बिोणिि सूचीकृत भएका कृिक ि सेवा प्रदार्कहरु उपणस्थत भएको सािािर् 
भेिािे सवयसम्ित वा सो नभए बहिुतको लनर्यर्बाट केन्द्रको यविान स्वीकृत हनुछे । 

(६) केन्द्रको यविान र्स पालिकाको कानून ि र्स कार्ययवलिसंग बाणझएिा बाणझएको हदसम्ि 
अिान्द्र् हनुेछ । 

 

५. केन्द्रको सदस्र्हरुको अलभिेख तर्ाि गरिन े:   
(१)  सम्बणन्द्ित वडा लभरका कृिक एवि ्सेवा प्रदार्कहरुिे केन्द्रको यविान बिोणिि सदस्र्ता लिन 

सक्नेछन ्। 
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(२)  केन्द्रिे उपदफा (१) बिोणिि सदस्र्ता लिने प्रर्ोिनको िालग सूचना प्रवाह गिी आवेदनको 
ढाँचा सयहत कृिक एवं सेवा प्रदार्कहरुबाट सदस्र्ताको िालग आव्हान गनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोणिि आवेदन प्राप्त हनु आए पश्चात केन्द्रिे आवेदन ददने कृिक सदस्र्हरुको 
अलभिेख अनसूुची १ बिोणिि िाख्नछे । 

(४)  उपदफा (२) बिोणिि आवेदन प्राप्त हनु आए पश्चात केन्द्रिे आवेदन ददने सेवा प्रदार्कहरुको 
अलभिेख अनसूुची २ बिोणिि िाख्नछे । 

(५)  केन्द्रिे उपदफा (३) ि (४) बिोणिि तर्ाि भएको अलभिेख वायियक रुपिा अद्यावलिक गनेछ 
।  

(६)  केन्द्रको यविान बिोणिि केन्द्रिे आफ्नो सदस्र्हरुको सदस्र्ता नवीकिर् तथा खािेि गनय 
सक्नेछ ि र्सै कार्ययवलिको अनसूुची १ ि अनसूुची २ बिोणििको यवविर् अद्यावलिक गनेछ । 

 

६. केन्द्र व्र्वस्थापन सलिलत:  

(१)  केन्द्रको सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन सम्बन्द्िी कार्यको िालग एक केन्द्र व्र्वस्थापन सलिलत िहन े
छ । 

(२)  उपदफा (१) बिोणििको सलिलतिा अनसूुची १ बिोणििको अलभिेखिा सूचीकृत 
कृिकहरुिध्रे्बाट चलुनएका न्द्रू्नति २ िना ियहिा प्रलतलनलि सयहत ५ िना ि अनसूुची २ 
बिोणििको अलभिेखिा सूचीकृत सेवा प्रदार्कहरु िध्रे्बाट चलुनएका न्द्रू्नति २ िना ियहिा 
प्रलतलनलि सयहत ५ िना गिी िम्िा १० िना िहनेछन ्। 

(३)  अनसूुची २ िा न्द्रू्नति ५ िना सेवा प्रदार्क सूचीकृत नभएको अवस्थािा सबै सदस्र् 
प्रलतलनलिको रुपिा िहनेछन ्ि ियहिा सेवाप्रदार्क सूचीकृत नभएको खण्डिा सबै परुुि प्रलतलनलि 
चलुनन बािा पने छैन । 

(४)  उपदफा (२) बिोणिि चलुनएका प्रलतलनलिको कार्यअवलि २ बिय हनुेछ । एक पटक चलुनएका 
प्रलतलनलि बढीिा थप एक कार्यअवलिको िालग चलुनन सक्नेछन ्।  

(५)  उपदफा (४) िा िेसकैु िेणखएता पलन अनसूुची १ िा सूचीकृत सबै कृिक वा अनसूुची २ िा 
सूचीकृत सबै सेवा प्रदार्कको दरु्य कार्यअवलि पलुगसकेको खण्डिा पनु: चलुनन बािा पने छैन । 

(६)  र्स दफा बिोणिि गठन भएको केन्द्र व्र्वस्थापन सलिलतिा कृिकहरुिध्रे्बाट चलुनएका ५ 
प्रलतलनलिबाट छालनएका १ ि सेवा प्रदार्कहरुिध्रे्बाट चलुनएका ५ प्रलतलनलिबाट छालनएका १ 
गिी िम्िा २ सह-अध्र्क्ष िहने छन ्। 

(७)  सलिलतको वैठकको अध्र्क्षता सह-अध्र्क्षहरुबाट ६-६ ियहनािा आिोपािो हनुेछ । 

(८) उपदफा (२) िा उल्िेख भए बिोणिि कृिकहरुिध्रे्बाट चलुनएका न्द्रू्नति ३ िना ि सेवा 
प्रदार्कहरुिध्रे्बाट चलुनएका न्द्रू्नति ३ िना गिी कम्तीिा िम्िा ६ िनाको उपणस्थत भएिा 
सलिलतको वैठकको गर्पिुक संख्र्ा पगेुको िालननछे । 
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(९) तत्कािीन सहअध्र्क्षिे सलिलतको वैठक बोिाउनेछन ्ि सलिलतको वैठकको लनर्यर्हरु उपणस्थत 
सदस्र्को सवयसम्ित वा बहिुतिे स्वीकृत गिे बिोणिि हनुेछ । ति ित बिाबि भएको खण्डिा 
सम्बणन्द्ित वडाको वडाध्र्क्षिे सहणिकिर् गिी ित ददए बिोणिि हनुेछ । 

(१०) सलिलतिे केन्द्रको दैलनक कार्यसञ्चािन गने कार्यको िालग सलिलतको कुनै सदस्र् वा सेवा 
प्रदार्क वा कृयि प्रायवलिक वा कियचािीिाई व्र्वस्थापकको रुपिा णिम्िेवािी तोक्न सक्नेछ । 

(११) केन्द्रिे पालिकासंग सम्पकय /सञ्चाि गनुयपदाय वडाध्र्क्ष िाफय त गनुयपनेछ । 

(१२) र्स कार्ययवलििा उल्िेख भए बाहेक सलिलतको अन्द्र् कार्यहरुको सम्पादन प्रयक्रर्ा 
केन्द्रको यविान बिोणिि हनुछे । 

 
७. केन्द्रिे उपिब्ि गिाउन ेसेवाहरु :  

(१)  केन्द्रिे सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा ि व्र्ावसायर्क कृयि प्रसाि सेवा गिी दईु प्रकृलतका सेवाहरु 
उपिब्ि गिाउनेछ । 

(२)  केन्द्रिे संघ, प्रदेश ि र्स गाउँपालिकाबाट प्राप्त गिेको स्रोत सािनको परिचािन गिी अनसूुची 
३ िा उल्िेख भए बिोणििको सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा प्रवाह गनेछ । 

(३)  केन्द्रिे उपदफा (२) बिोणििको कार्य सम्पादन गनय पालिकाको सिन्द्वर् तथा स्वीकृलतिा अन्द्र् 
संघ संस्थाको सहर्ोग प्राप्त गनय सक्नेछ । 

(४)  केन्द्रिे आफ्नो स्रोत सािन तथा सेवा प्रवाहबाट आियन गिेको सेवा शलु्कको परिचािन गिी 
अनसूुची ४ बिोणििको व्र्ावसायर्क कृयि प्रसाि सेवा प्रवाह गनेछ । 

(५)  केन्द्रिे अनसूुची १० बिोणििको ढाँचािा केन्द्रको व्र्ावसायर्क र्ोिना बनार् आफैँिे वा 
अनसूुची २ बिोणिि सूचीकृत सेवा प्रदार्कहरुको परिचािन गिी उपदफा (४) बिोणििका 
व्र्ावसायर्क कृयि प्रसाि सेवा प्रवाह हनु े व्र्वस्था लििाउनछे । सािान्द्र्तर्ा सेवा प्रवाह गदाय 
केन्द्रिे लनिी सेवा प्रदार्किाई परिचािन गनेछ ि लनिी सेवा प्रदार्कबाट उि सेवा उपिब्ि 
हनु नसक्ने वा उपिब्ि भएको सेवाको परििार् वा गरु्स्ति न्द्रू्न भएको अवस्थािा केन्द्र आफैँिे 
सम्बणन्द्ित सेवा प्रवाह गनय सक्नेछ । 

(६)  केन्द्र बहिु सेवा आवश्र्क पने कृिक सदस्र्हरूको सम्पकय  थिोको रुपिा िहनेछ । 

(७)  सूचीकृत भएका सेवा प्रदार्कहरुिाफय त कृिकको िाग बिोणिि अनसूुची ४ बिोणििको सेवा 
प्रवाह गनुय केन्द्रको दायर्त्व हनुेछ । 

(८)  केन्द्रिे अनसूुची २ िा सूचीकृत सेवा प्रदार्कहरु परिचािन गिी संघ, प्रदेश ि पालिकाबाट 
उपिब्ि गिार्एको अनदुालनत कृयि सािग्री ि सेवाहरु (भौचि सिेत) प्रवाह गनेछ । 

(९)  र्स कार्ययवलििा अन्द्र्र िेसकैु िेणखएता पलन सेवा शलु्क प्राप्त गनय नपाउने गिी अनसूुची ३ 
बिोणििको सािदुायर्क सेवा प्रदान गनय केन्द्र वा सेवा प्रदार्किाई बाध्र् पारिने छैन । ति संघ, 
प्रदेश ि पालिकाबाट स्रोत सािन उपिब्ि भएको खण्डिा अनसूुची ३ बिोणिि तोयकएका 
सािदुायर्क सेवा प्रवाह गनुय केन्द्रको दायर्त्व हनुेछ । 
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(१०) केन्द्रबाट प्रवाह हनुे अनसूुची ३ ि अनसूुची ४ बिोणििका सेवाहरुको गरु्स्ति प्रचलित 
कानून बिोणिि हनुछे ि प्रचलित कानूनिा व्र्वस्था नभएको हकिा गाउँपालिकािे आवश्र्क 
सहणिकिर् गनेछ । 

(११) गाउँपालिकाको कृयि तथा पशपुन्द्छी शाखा ि पालिका अन्द्तगयत गदठत पालिका स्तिीर् 
कृयि यवकास सलिलत ि वडा सलिलतवाट सञ्चािन हनुे र्ोिना तथा अनगुिन सम्बन्द्िी कार्यिा 
केन्द्रिे आवश्र्क सघाउ प-ुर्ाउन ुपनेछ ।  

(१२) केन्द्रको आफ्नो छुटै्ट कोि हनुेछ ि कोिको आम्दानीको स्रोत सेवा शलु्क, भाडा शलु्क, 

बीउ पूिँी सहर्ोग, सेवा प्रदार्कको परिचािन/व्र्ावसायर्क र्ोिना कार्ायन्द्वर्नबाट सणृित नाफा 
हनुेछ । 

(१३) कोिको सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन केन्द्रको यविान बिोणिि हनुेछ ि कोििा प्राप्त हनुे 
िकि नेपाि िाष्ट्र बैंकबाट िान्द्र्ता प्राप्त बाणर्ज्र् बैंकिा खाता खोलि आम्दानी बाँध्न ुपनेछ । । 

(१४) केन्द्रको बैंक खाता संचािन केन्द्र व्र्वस्थापन सलिलतको कोिाध्र्क्ष, सणचव ि सलिलतको 
लनर्यर् बिोणिि तोयकएको कुनै एकिना सदस्र्को संर्िु हस्ताक्षििा गरिनछे । 

(१५) केन्द्रिे आफूिे सम्पादन गिेका कार्यहरु एवि ् आलथयक कृर्ाकिापहरुिा पािदणशयता 
कार्ि गनुयपनेछ ि बियको कम्तीिा एक पटक अनसूुची १ ि अनसूुची २ िा सूचीकृत भएका 
सदस्र्हरुको सािािर् भेिा आर्ोिना गिी िेखा प्रलतवेदन पारित गनुयपनेछ । 

 

८. क्षिता यवकास सम्बन्द्िी व्र्वस्थााः  
 

(१)  सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रिा कार्यित प्रायवलिक कियचािी ि संचािकिाई 
आवश्र्कता अनसुाि गाउँपालिकाको कृयि तथा पशपुन्द्छी यवकास शाखािे प्रायवलिक सहर्ोगका 
साथै कृयि प्रयवलि परिक्षर्, प्रदशयन, व्र्वसायर्क र्ोिना लनिायर् आदीिा क्षिता यवकास गनेछ । 

(२)  गाउँपालिकािे उपदफा (१) अनसुाि केन्द्रको क्षिता यवकास सम्बन्द्िी कार्यका िालग 
नेपाि सिकाि, िन्द्रािर् िातहतका लनकार् ि प्रदेश सिकाि िातहतका लनकार् तथा कृयि 
के्षरिा काि गने अन्द्र् संघ सस्थासंग सिेत आवश्र्क सिन्द्वर् ि साझेदािी गनय सक्नेछ । 

 

९. सेवा शलु्क लनिायिर् सम्बन्द्िी व्र्वस्थााः सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रिे सेवाग्राहीिाई 
व्र्ावसायर्क सेवा प्रदान गिे वापत लिने सेवा शलु्क अनसूुची ८ बिोणििको ढाँचािा लनिायिर् गनय 
गाउँपालिकािे केन्द्रिाई आवश्र्क सहिीकिर् गनेछ । 

 

१०.  िनशणिको व्र्वस्था ि परिचािन:  केन्द्रिाई आवश्र्क पने कियचािीको दिबन्द्दी स्वीकृती, 
लनर्णुि ि परिचािन देहार् बिोणिि हनुेछ; 
(१) केन्द्र व्र्वस्थापन सलिलतिे स्वीकृत गिे बिोणिि केन्द्रिाई आवश्र्क पने प्रायवलिक ि अन्द्र् 

कियचािीको दिबन्द्दी संख्र्ाको लनिायिर् हनुेछ । 
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(२) केन्द्र स्थापनाको शरुुवाती चिर्िा आवश्र्क पने प्रायवलिक कियचािी स्वरं् गाउँपालिकािे 
उपिब्ि गिाउन सक्नेछ वा केन्द्रिे लनर्िु गिेका कियचािीको तिब भत्तािा र्ोगदान गनय 
सक्नेछ। 

(३)  अनसूुची ३ बिोणििका सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा सम्बन्द्िी कार्यको संचािन, िेखदेख, 
अनगुिन ि सपुरिवेक्षर् तथा आवश्र्क लनर्लित प्रायवलिक सेवा प्रदान गनय गाउँपालिकाको कृयि 
ि पशपुन्द्छी शाखािे सम्बणन्द्ित सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको संिग्नता ि सिन्द्वर्िा  
गनय सक्नेछ । 

(४)  उपदफा (२) बिोणिि लनर्िु भएका प्रायवलिक कियचािीिे सेवा प्रदार्क िाफय त प्रवाह गरिन े
कृयि प्रसाि सम्बन्द्िी व्र्ावसायर्क सेवाहरुको संचािनिा प्रायवलिक  सहर्ोग, िेखदेख, अनगुिन ि 
लनर्न्द्रर् गनय सघाउ परु्ायउनछे । 

(५)  प्रायवलिक कियचािीको यवस्ततृ कार्य यवविर् (TOR) अनसूुची ७ बिोणिि हनुछे । 

(६)  केन्द्र व्र्वस्थापन सलिलतिे केन्द्रको दैलनक कार्य संचािन गने कार्यको िालग सलिलतको कुनै 
सदस्र् वा कृयि प्रायवलिक वा कियचािीिाई व्र्वस्थापकको रुपिा णिम्िेवािी तोक्न सक्नेछ । 

(७)  व्र्वस्थापकको काि, कतयव्र् ि णिम्िेवािी सलिलतिे तोके बिोणिि हनुछे । 

(८)  व्र्ावसायर्क कृयि प्रसाि सम्बन्द्िी सेवा प्रवाह गनय केन्द्रिा सूचीकृत स्थानीर् सेवा 
प्रदार्कहरुिाई परिचािन गने व्र्वस्था लििार्नेछ । 

 

११.  गाउँपालिका िाफय त केन्द्रिाई उपिब्ि हनु सक्न ेसहर्ोग: सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको 
स्थापना, संचािन तथा व्र्वस्थापन कार्यिा सघाउ पिुर्ाउन  गाउँपालिकाको तफय बाट अनसूुची ५ 
बिोणििको सहर्ोग ि सहिीकिर् गनय सयकनेछ । 

 

 

परिच्छेद-३ 

काि, कतयव्र् ि अलिकाि 

 

१२.  केन्द्र व्र्वस्थापन सलिलतको काि, कतयव्र् ि अलिकाि: र्स कार्ययवलििा उणल्िणखत व्र्वस्थाको 
अलतरिि दफा ६ बिोणिि गठन भएको केन्द्र व्र्वस्थापन सलिलतको काि, कतयव्र् ि अलिकाि 
देहार्बिोणिि हनुेछ; 

(क)  दफा ७ को उपदफा (२) ि (४) बिोणििका सेवाहरु प्रवाहको िालग केन्द्रको वायियक एवि ्
आवलिक र्ोिना तथा कार्यक्रि ि बिेट तिुयिा, स्वीकृलत ि कार्ायन्द्वर्न गने । 

(ख)  केन्द्रको यविान बिोणिि कृिक ि सेवा प्रदार्कबाट सदस्र्ताको िालग आवेदन आव्हान गने ि 
सदस्र्हरुको सूचीिाई अनसूुची १ ि २ बिोणििको अलभिेख अनसुाि वायियक रुपिा अद्यावलिक 
गने । 

(ग) सेवा प्रदार्क ि कृिक बीच लनर्लित अन्द्तयक्रय र्ा गिी कृिकिाई आवश्र्क पिेको दफा ७ को 
उपदफा (२) ि (४) बिोणििको कृयि प्रसाि सेवाको यवस्ताि गने । साथै, सम्भव भएसम्ि कृिक ि 
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सेवा प्रदार्क बीच सहकार्य गिी आवश्र्क सेवाको सह-लनिायर् वा सह-उत्पादन गने व्र्वस्था 
लििाउने । 

(घ) दफा ७ को उपदफा (२) बिोणििका कार्यहरु सञ्चािनको िालग प्रस्तावना तर्ाि गिी सम्बणन्द्ित 
वडा तथा गाउँपालिका तहिा सिक्ष पेश गने । 

(ङ) सेवा प्रदार्कको यवकास ि क्षिता यवस्ताि गने । 

(च) केन्द्रिाई आत्िलनभयि संस्थाको रुपिा यवकास गनय व्र्ावसायर्क र्ोिना बनार् कार्ायन्द्वर्न गने ।  

(छ) केन्द्रको आम्दानी ि खचयको िेखा यहसाब िाख्न ेएवि ्सावयिलनकीकिर् गने । 

(ि) र्स गाउँपालिका संगको सिन्द्वर्िा गाउँपालिकािे लनिायिर् गिेको िापदण्ड बिोणिि सेवा 
प्रदार्किे प्रदान गने सेवाको गरु्स्ति लनिायिर्, सेवा प्रदार्कको पारिश्लिक तथा केन्द्रिे लिन े
सेवा शलु्क लनिायिर् गने । 

(झ) गाउँपालिकाको कृयि तथा पशपुन्द्छी हेने शाखासंग लनर्लित रुपिा सिन्द्वर् गने । 

(ञ) सेवा प्रवाहको िालग आवश्र्कतानसुाि आचाि संयहता एवि ्आन्द्तरिक िापदण्डहरु बनार् िागू 
गने । 

(ट) पालिकाको पिािशय ि सिन्द्वर्िा आवश्र्कतानसुाि कृयि प्रायवलिक ि अन्द्र् कियचािीको लनर्णुि ि 
परिचािन गने । 

(ठ) केन्द्रको कार्ायिर् व्र्वस्थापन एवं दैलनक कार्य सञ्चािन गने । 

(ड) र्स गाउँपालिकाको सिन्द्वर्िा संघ ि प्रदेश सिकाि एवं अन्द्र् संघ संस्थाबाट सहर्ोग प्राप्त गिी 
सेवा प्रदार्कको यवकास, क्षिता अलभवृयि ि परिचािन गने । 

(ढ) कृिक तथा सेवा प्रदार्कको सपुरिवेक्षर् गने, गनुासो सनुवुार्को संर्न्द्र लनिायर् गने ि 
गनुासाहरुको सम्बोिन गने। 

(र्) चौिालसक एवं वायियक रुपिा केन्द्रिे सम्पादन गिेको कार्यको सिीक्षा गने । 

(त) अन्द्ति सिकािी लनकार्, कृिक सिूह, सहकािी ि अन्द्र् यवत्तीर् संस्थाहरुसंग सिन्द्वर् एवं सहकार्य 
गने । 

 

१३. गाउँपालिकाको भलूिका ि दायर्त्व : सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको स्थापना, संचािन ि 
लनर्िन सम्बन्द्ििा पालिकाको भलूिका ि दायर्त्व देहार् बिोणिि हनुेछ;  

(१)  गाउँपालिकािे आफ्नो प्रचलित ऐन, काननु ि र्स कार्ययवलि बिोणिि केन्द्रको दताय नवीकिर् 
तथा लनर्िन गनेछ । 

(२)  गाउँपालिकािे वडास्तििा केन्द्र स्थापना गनय सहर्ोग वा पूिक सहर्ोग उपिब्ि गिाउनेछ । 

(३)  गाउँपालिकािे वडास्तििा ददगो रुपिे केन्द्र सञ्चािन गनय कृयि तथा पशपुन्द्छी शाखािाफय त 
क्षिता यवकास एवि ्आवश्र्क सहणिकिर् गनेछ । 

(४)  गाउँ क्षरेलभर स्थायपत सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रहरुको संचािन तथा लनर्िन गने 
सन्द्दभयिा कृयि यवकास शाखािे सहिीकिर् गनुयको साथै सणचवािर्को भलूिका लनवायह गनेछ।  
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(५)  गाउँपालिका आफैँिे वा कुनै लनकार्बाट केन्द्रको दैलनक कार्य संचािनका  िालग आवश्र्क 
पने भवन/िलिनको उपिब्िता गिाउन सहर्ोग गनेछ । 

(६)  गाउँपालिकािे केन्द्रबाट प्रवाह हनुे सेवा एवं कृयि सािग्रीको गरु्स्ति लनर्िन गनेछ । 

(७)  गाउँपालिकािे केन्द्रको क्षितािे भ्र्ाएसम्ि वडातहिा सञ्चािन हनुे कृयि प्रयवलि प्रसािको कार्य 
केन्द्रको संिग्नता वा सिन्द्वर्िा सञ्चािन गनेछ । 

(८)  गाउँपालिकािे केन्द्रिाफय त अनसूुची ३ बिोणििको कार्यसम्पादनको िालग स्रोत सािनको 
व्र्वस्था गनय सक्नेछ । 

(९)  सम्बणन्द्ित वडाको वडाध्र्क्ष केन्द्रको संिक्षकको रुपिा िहनेछन ् ि र्स कार्ययवलि बिोणिि 
लनर्यर् प्रकृर्ािा सहणिकिर् गनेछ ।  

(१०)  गाउँपालिकािे वडातहको कृयि नीलत, र्ोिना, तथर्ांक सम्बन्द्िी पषृ्ठपोिर्को िालग 
केन्द्रको परिचािन गनय सक्नछे । 

(११) कृयि अनसुन्द्िानिा संिग्न लनकार्हरु िगार्त अन्द्र् सम्बणन्द्ित लनकार्हरुसंग सिन्द्वर् 
गनय पालिकािे केन्द्रिाई आवश्र्क सहणिकिर् गनेछ । 

(१२) गाउँपालिकािे संभव भए सम्ि गाउँपालिका लभर कृयि प्रसाि सेवा प्रवाहको िालग लनिी 
सेवा प्रदार्कको यवकासको िालग सहणिकिर् एवं लनर्िन गनेछ । ति सािान्द्र्तर्ा लनिी सेवा 
प्रदार्कबाट सम्पादन हनुे कार्यिा गाउँपालिकाको प्रत्र्क्ष संिग्नता हनुेछैन । 

(१३) गाउँपालिकािे कृयि ि पशसेुवा शाखा िाफय त सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रिाई 
आवश्र्क प्रायवलिक सहर्ोग गनेछ । 

(१४) गाउँपालिकािे सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रबाट गरु्स्तिीर्, प्रभावकािी ि पािदशी 
सेवा प्रवाह भएको/नभएको अनगुिन तथा लनर्िन गनेछ । 

(१५) केन्द्रको ददगो यवकासिा साझेदािी गनय र्च्छुक संघ, संस्थाहरुसंग गाउँपालिकािे 
आवश्र्क सिन्द्वर् ि सहकार्य गनेछ । 

(१६) गाउँपालिकािे एउटै प्रकृलतको कार्यको िालग कुनै पलन तह वा लनकार्बाट केन्द्रिाई हनु े
सहर्ोगिा दोहोिोपना हनु नददन र्स सम्बन्द्िी अलभिेख िाख्न ेि अनगुिन तथा लसफारिश गने 
कार्य गनेछ । 

(१७) गाउँपालिकािे प्रदेश िन्द्रािर् अन्द्तगयतका प्रदेशस्ति वा णिल्िास्ति लनकार्हरु संग 
सिन्द्वर् गिी केन्द्रको यवकासिा साझेदािीको िालग स्रोत िटुाउन आवश्र्क भलूिका लनवायह 
गनेछ । 

(१८) गाउँपालिकािे नेपाि सिकाि, िन्द्रािर् िातहतका लनकार्बाट केन्द्रको यवकासको िालग 
प्राप्त हनुे स्रोत सािनको प्रभावकािी परिचािनिा सिन्द्वर्कािी भलूिका लनवायह गनेछ । 

 

 

परिच्छेद ४ 

केन्द्रको दताय ि नवीकिर् सम्बन्द्िी व्र्वस्था 
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१४.  केन्द्रको दताय ि नवीकिर्:   

(१) केन्द्रको दताय र्स गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृतिे गनेछ ।दताय प्रर्ोिनका िालग 
प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृतिे कृयि शाखा प्रिखुिाई अलिकाि प्रत्र्ार्ोिन गनय सक्नछे । 

(२) गाउँपालिकाको कृयि शाखािे केन्द्रको दतायको अलभिेख िाख्नछे ि अनसूुची ११ बिोणििको 
ढाँचािा केन्द्रिाई दताय प्रिार्-पर उपिब्ि गिाउने छ । 

(३) केन्द्रको दताय गनय आउदा लनवेदनका साथ संिग्न गनुयपने कागिातहरुको यवविर् अनसूुची १२ 
बिोणिि हनुेछ । 

(४)  दफा १ बिोणिि दताय भएका केन्द्रहरुको नवीकिर् प्रत्रे्क विय लनशलु्क रुपिा पालिकाको 
प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृतिे गनेछ ि नवीकिर् गने अलिकाि प्रत्र्ार्ोिन गरिएको हकिा 
सम्बणन्द्ित कृयि शाखा प्रिखुिे गनेछ । 

(५) गाउँपालिकाको कृयि शाखािे केन्द्रको नवीकिर्को अलभिेख िाख्नछे ि नवीकिर्को ढाँचा 
अनसूुची १३ बिोणिि हनुेछ । 

(६) केन्द्रको दताय नवीकिर् गदाय लनवेदन साथ संिग्न गनुयपने कागिातहरुको यवविर् अनसूुची १४ 
बिोणिि हनुेछ । 

 

 

परिच्छेद-५ 

अनगुिन तथा िूल्र्ाङ्कन  
१५.  अनगुिन तथा िूल्र्ाङ्कन गरिन े:  

(१)  केन्द्र व्र्वस्थापन सलिलतिे लनर्लित रुपिा केन्द्रबाट सम्पाददत कार्यको अनगुिन तथा िूल्र्ाङ्कन 
गनेछ । 

(२)  गाउँपालिकािे केन्द्रको उपिणब्ि तथा प्रभावकारिता िूल्र्ाङ्कन गनेछ । 

(३)  सािान्द्र्तर्ा वडाध्र्क्षिे गाउँपालिकाको प्रलतलनलिको रुपिा सिेत केन्द्रको अनगुिन तथा 
सपुरिवेक्षर् गनेछन ्। 

(४)  केन्द्रको प्रलतफि, उपिणब्ि तथा प्रभावकारिता िूल्र्ाङ्कनका न्द्रू्नति आिािहरु अनसूुची ६ िा 
उल्िेख भए बिोणिि हनुेछन ्।  

(५)  केन्द्र व्र्वस्थापन सलिलतिे कम्तीिा बियको एक पटक केन्द्रबाट सम्पादन भएका कार्यहरुको 
वायियक प्रगलत प्रलतवेदन ि िेखा सम्बन्द्िी प्रलतवेदन सम्बणन्द्ित वडाध्र्क्ष िाफय त गाउँपालिका सिक्ष 
पेश गनुयपनेछ । 

(६)  संघ ि प्रदेश सिकाििे आवश्र्कतानसुाि केन्द्रको अनगुिन तथा िूल्र्ाङ्कन गनय सक्नेछन ्। 

(७)  गाउँपालिकािे कृयि तथा पश ुसेवा शाखा िाफय त केन्द्रबाट प्रवाह हनुे सेवाको गरु्स्तिको िापन 
अनसूुची ९ बिोणििको ढाँचाको आिाििा गने गिाउने व्र्वस्था लििाउन ेछ । 

(८)  गाउँपालिका स्तिीर् कृयि यवकास सलितीिे कृयि सेवा केन्द्रको अनगुिन, लनिीक्षर् गिी 
आवश्र्क पषृ्ठपोिर् ददन सक्नेछ । 
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(९)  अनगुिनको क्रििा केन्द्र व्र्वस्थापन सलिलतिे आफ्नो स्वीकृत यविान बिोणिि गनुयपने 
तोयकएका कार्यहरु नगिेको, िापिवाही गिेको, आलथयक यहनालिना गिेको वा यहनालिना गने आशर् 
देणखएको खण्डिा गाउँपालिकािे सलिलतिाई सचेत गिाउनेछ । 

(१०) उपदफा (९) बिोणिि पटक पटक सचेत गिाउदा सिेत अटेि गिी र्स प्रकािका 
कार्यशैिी निोयकएको खण्डिा गाउँपालिकािे िौिदुा केन्द्र व्र्वस्थापन सलिलतको पनुगयठन गनय 
सहिीकिर् गनेछ वा सो सलिलत खािेि गिी नर्ाँ सलिलत गठन गनय लनदेशन ददन सक्नेछ ।  

परिच्छेद-६ 

यवयवि 

१६. प्रचलित काननु बिोणिि हनुाेः र्स कार्ययवलििा उल्िेख नभएका कुिाहरु प्रचलित काननु बिोणिि 
हनुेछ । 

१७.  बािा अडकाउ फुकाउाः र्स कार्ययवलि कार्ायन्द्वर्न सम्बन्द्ििा कुनै दियविा भएिा सोको लनवािर् 
कार्यपालिकािे गनेछ । 

१८. संसोिन तथा खािेिीाः र्ो कार्ययवलि गाउँपालिकािे आवश्र्कता अनसुाि संशोिन तथा खािेि गनय 
सक्नेछ । 
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अनसूुची १ 

(दफा ५ को उपदफा ३ संग सम्बणन्द्ित) 

कृिक सदस्र्हरुको अलभिेख  

पालिकाको नाि:                                        वडा नम्बि: 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.सं. 
कृिकको 
नाि थि 

लिङ्ग 
गाउँ/टोिको 

नाि 

खेती 
गिेको 

िलिनको 
क्षेरफि 
(िोपनी) 

िखु्र् पश ु
चौपार्ा/संख्र्ा 

िखु्र् 
खेती/पशपुािन 

गिेको 
बािी/वस्त ु

फोन 
नम्बि 

कैयफर्त 
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अनसूुची २ 

(दफा ५ को उपदफा ४ संग सम्बणन्द्ित) 

सेवा प्रदार्कहरुको अलभिेख  

पालिकाको नाि:                                                        वडा नम्बि:  

क्र.सं. 
सेवा प्रदार्कको 

नाि थि 
लिङ्ग 

गाउँ/टोि
को नाि 

शैणक्षक 
र्ोग्र्ता 

तालिि 
फिय दताय 
भएको भए 
सोको नाि 

सेवाको 
प्रकाि 

सेवा सम्बन्द्िी 
यवस्ततृ 
यवविर् 

फोन  

नम्बि 
कैयफर्त 
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अनसूुची ३ 

(दफा ७ को उपदफा २ संग सम्बणन्द्ित) 

केन्द्रबाट प्रवाह हनु ेसािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा  

(क) कृयि बािी वस्त,ु पशपुन्द्छी ि िाछाको नर्ाँ िात/नश्लहरुको पिीक्षर् तथा प्रदशयन 

(ख) कृयि बािी वस्त,ु पशपुन्द्छी ि िाछा उत्पादनसंग सम्बणन्द्ित आिलुनक प्रयवलिको पिीक्षर् तथा 
प्रदशयन 

(ग) कृयि बािी वस्त,ु पशपुन्द्छी ि िाछा उत्पादनसंग सम्बणन्द्ित सहभालगतात्िक पिीक्षर्/अनसुन्द्िान 
(पायटयलसपेटिी एक्सन रिसचय) 

(घ) एकीकृत बािी/शरिुीव व्र्वस्थापन/खाद्यतत्व पाठशािा तथा कृयि व्र्वसार्/बीउ उत्पादन/पोिर्/ 
व्र्ावसायर्क/यवत्तीर् साक्षिता पाठशािा सञ्चािन 

(ङ) आिलुनक, खेती िागत तथा कार्यबोझ न्द्रू्लनकिर् गने कृयि औिाि उपकिर्हरुको पिीक्षर् तथा 
प्रदशयन 

(च) कृयि बािी वस्त,ु पशपुन्द्छी ि िाछा सम्बन्द्िी सािूयहक तालिि 

(छ) कृिक सिूह तथा कृयि सहकािी संस्था गठन/पनुगयठनका िालग सहणिकिर् एवि ्क्षिता यवकास 

(ि) संघ, प्रदेश ि स्थानीर् तहबाट कृिकहरुिाई िणक्षत गिी सञ्चािन गिेका कार्यक्रिहरुको प्रचाि 
प्रसाि 

(झ) भौचि प्रर्ािी तथा यकसान काडयको कार्ायन्द्वर्न 

(ञ) सािदुायर्क कृयि बिाि स्थापना 
(ट) सािदुायर्क कृयि बिाि सूचना प्रर्ािीको स्थापना 
(ठ) कृयि तथा कृयि बिाि सम्बन्द्िी अध्र्र्न/सवेक्षर् 

(ड) िैथाने बािी तथा पशपुन्द्छीको संिक्षर् 
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अनसूुची ४ 

(दफा ७ को उपदफा ४ संग सम्बणन्द्ित) 

केन्द्रबाट प्रवाह हनु ेव्र्ावसायर्क कृयि प्रसाि सेवा  

 

(क) कृिकको िागिा आिारित कृयि सािग्रीको आपूलतय तथा पिािशय (भाडािा कृयि र्न्द्र उपकिर् 
उपिब्ि गिाउने सिेत) 

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

(ग) व्र्ावसायर्क र्ोिना लनिायर्को िालग स्रोत व्र्णिको उपिब्िता 
(घ) यवत्तीर् सेवाका िालग सहणिकिर् 

(ङ) यवलभन्न कृयि सम्बन्द्िी पाठशािा तथा तालििको िालग स्रोत व्र्णिको उपिब्िता 
(च) आिलुनक कृयि प्रयवलि एवि ्व्र्वसार् पिािशय 
(छ) पशपुन्द्छी तथा िाछाको उपचाि, खोप तथा भ्र्ाणक्सनसेन 

(ि) पशवुस्तिुा कृलरि गभायिान 

(झ) बािीनािीको उत्पादनिा आवश्र्क पने यवशेिज्ञ/यवणशष्ट सेवा तथा पिािशय, िस्तै: काँटछाँट, बािी 
िोग पयहचान एवि ्बािी उपचाि, िासार्लनक तथा िैयवक यविादी छकय न,े थोपा लसंचार् िगार्त 
नवीन लसंचार् प्रयवलिको िडान, प्िायष्टक घि/टनेि िडान, वानस्पलतक प्रिनन,् बीउ उत्पादन, 
भण्डािर्, उत्पादनोपिान्द्त क्षलत न्द्रू्लनकिर्, घिार्सी प्रशोिन आदद । 

(ञ) कृयि बािी वस्त,ु पशपुन्द्छी ि िाछाको िोग तथा कीिाको लनदान प्रर्ोगशािा सेवा  

(ट) िाटो पिीक्षर् प्रर्ोगशािा सेवा 
(ठ) कृयि र्न्द्र तथा उपकिर् सञ्चािन पिािशय एवि ्िियत सेवा  

(ड) व्र्ावसायर्क तथा यवत्तीर् साक्षिता/पिािशय 
(ढ) पोिर् साक्षिता तथा पिािशय 
(र्) बािी तथा पशपुन्द्छी बीिा अलभकताय एवि ्सहणिकिर् 

(त) कृयि उपिहरु संकिन, ढुवानी ि बिािीकिर् सम्बन्द्िी सहणिकिर् सेवा  
(थ) कृयि उपि भण्डािर् सेवा (णचस्र्ान तथा भण्डािर् केन्द्रहरु सन्द्चािकहरु िाफय त) 
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अनसूुची ५ 

(दफा ११ संग सम्बणन्द्ित) 

गाउँपालिका िाफय त केन्द्रिाई उपिब्ि हनु ेसहर्ोग  

 

(क)  केन्द्रको स्थापनाको िालग प्रािणम्भक (गठन तथा परिचािन) प्रकृर्ािा सहणिकिर्  

(ख)  कृिक ि सेवा प्रदार्क बीच सिन्द्वर् गिी सेवा प्रवाहिा सहणिकिर् गनय ि केन्द्रको 
व्र्वस्थापनिा सघाउन लनणश्चत सिर्को िालग कृयि प्रायवलिकको उपिब्िता  

(ग)  कृयि प्रायवलिक परिचािन सम्बन्द्िी कार्यको सहणिकिर् 

(घ)  कार्ायिर् व्र्वस्थापन न्द्रू्नति सहर्ोग (लिलनिि ्िणियष्टक) 

(ङ)  कृिकहरुबाट िाग भएको/हनुे सेवाको आकँिन गनय सहर्ोग 

(च)  सेवा प्रदार्कको नक्शांकन तथा क्षिता आकँिन गनय सहर्ोग 

(छ)  वायियक तथा आवलिक र्ोिना एवि ्व्र्ावसायर्क र्ोिना तर्ािी तथा कार्ायन्द्वर्निा सहणिकिर् 

(ि)  कार्ययवलि अनरुुप हनुे गिी सेवा प्रदार्कको यवकासिा सहर्ोग 

(झ)  प्रायवलिक एवि ्व्र्वस्थापकीर् क्षिता यवकास 

(ञ)  यविान एवि ्कार्यसञ्चािन प्रकृर्ा तर्ािीिा सहणिकिर् 

(ट)  अनगुिन तथा िूल्र्ाङ्कन कार्यिा सहणिकिर् 

(ठ) सूचना व्र्वस्थापन प्रर्ािी स्थापना  
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अनसूुची ६ 

(दफा १५ को उपदफा ४ संग सम्बणन्द्ित) 

केन्द्रको प्रलतफि, उपिणब्ि तथा प्रभावकारिता िूल्र्ाङ्कनका न्द्रू्नति आिािहरु 

 

(1)  प्रलतफि िूल्र्ाङ्कनका न्द्रू्नति आिािहरु 

 

क्र.सं. आिािहरु सूचक सूचनाको स्रोत कैयफर्त 

१ 
कृिक सदस्र्हरुको सदस्र्ता 
यवस्ताि 

संख्र्ा केन्द्रको अलभिेख  

२ 
कृयि प्रसाि सेवा (अनसूुची ३ 
बिोणिि) को यवस्ताि 

वडा लभर सेवा प्राप्त गने 
कृिक घिििुीको प्रलतशत 

केन्द्रको सवेक्षर्  

३ कृयि सेवा प्रदार्कको यवस्ताि संख्र्ा केन्द्रको अलभिेख  

४ 
कृयि सेवा प्रदार्कबाट अनसूुची ४ 
बिोणििको सेवािा यवस्ताि 

वडा लभर सेवा प्राप्त गने 
कृिक घिििुीको प्रलतशत 

सेवा प्रदार्कको 
प्रलतवेदन 

 

 

(२)उपिणब्ि तथा प्रभाव िूल्र्ाङ्कनका न्द्रू्नति आिािहरु 

क्र.सं. आिािहरु सूचक 
सूचनाको 
स्रोत 

कैयफर्त 

१ 
वडाका प्रिखु बािीको उत्पादकत्व 
वृयि 

उत्पादकत्व 
िे.टन/हेक्टि 

स्थानीर् 
तहबाट 
सवेक्षर् हनु े

वािी वस्तहुरु वडािे 
लनिायिर् गने 

२ वडाका प्रिखु बािीको उत्पादन वृयि उत्पादन िेटन 

३ वडाका कृिकहरुको आम्दानी वृयि रु/घिपरिवाि  

४ 
वडाका सेवा प्रदार्कको आम्दानी 
वृयि 

रु/सेवा प्रदार्क  
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अनसूुची-७  

(दफा १० को उपदफा ४ संग सम्बणन्द्ित) 

कृयि प्रायवलिकको कार्य यवविर् (Terms of Reference) 

कृयि प्रायवलिकिे कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको िातहतिा िही केन्द्रको कार्यके्षर लभरका कृिकहरुिार् प्रत्र्क्ष 
िाभ पगु्ने गिी कृयि प्रसाि सम्बन्द्िी सािदुायर्क सेवाको संचािन गिी आवश्र्क प्रायवलिक सेवा उपिब्ि 
गिाउने छन ् । कृयि प्रायवलिकिे केन्द्रिा सूचीकृत सेवा प्रदार्कहरुिाई परिचािन गिी केन्द्रको 
व्र्ावसायर्क र्ोिनािा सिावेश भएका कृर्ाकिापहरुको कार्ायन्द्वर्न गने, प्रायवलिक िेखदेख गने ि सेवाको 
गरु्स्ति अनगुिन तथा सपुरिवेक्षर् गने गिाउने कार्य गनेछन ् ।कृयि प्रायवलिकिे केन्द्र व्र्वस्थापन 
सलिलतको लनदेशनिा केन्द्रसंग सम्वि व्र्णि, संस्था, सहर्ोगी लनकार् ि पालिकासंग आवश्र्क सिन्द्वर् 
गिी काि गनेछन ्।  

(क)  भलूिका ि णिम्िेवािी 
(१)  वडालभरका कृिक, कृयि सिूह, सहकािी ि स्थानीर् सेवा प्रदार्कहरुको अलभिेख तर्ाि गने ि 

अध्र्ावलिक गने, 
(२)  केन्द्रको वायियक एवि ् आवलिक र्ोिना तथा कार्यक्रि ि बिेट तिुयिा तथा कार्ायन्द्वर्निा 

सहर्ोग गने, 
(३)  केन्द्रको कार्यके्षर लभर कृयि बािी वस्त,ु पशपुन्द्छी ि िाछाको नर्ाँ िात/नश्लहरु तथा उत्पादनसंग 

सम्बणन्द्ित आिलुनक प्रयवलि एवं कृयि औिाि उपकिर्हरुको पिीक्षर् तथा प्रदशयन गने गिाउने, 
(४)  कृिक सिूह तथा कृयि सहकािी संस्था गठन/पनुगयठनका िालग सहणिकिर् गने ि कृिकको 

प्रायवलिक क्षिता यवकास सम्बन्द्िी तालिि संचािन गने, 
(५)  संघ, प्रदेश ि स्थानीर् तहबाट कृिकहरुिाई िणक्षत गिी सञ्चािन गिेका कार्यक्रिहरुको प्रचाि 

प्रसाि ि कार्ायन्द्वर्न प्रयक्रर्ािा सहिीकिर् गने, 
(६)  भौचि प्रर्ािी तथा यकसान काडयको कार्ायन्द्वर्निा आवश्र्क सहर्ोग ि सहिीकिर् गने,  

(७)  एकीकृत बािी/शरिुीव व्र्वस्थापन/खाद्यतत्व पाठशािा तथा कृयि व्र्वसार्/बीउ उत्पादन ि 
पोिर् णशक्षा सम्बन्द्िी कार्यक्रि संचािनिा आवश्र्क प्रायवलिक सहिीकिर् गने, 

(८)  सािदुायर्क कृयि बिाि ि बिाि सूचना प्रर्ािीको स्थापनािा सहिीकिर् गने, 

५ 
वडा लभर कृयि के्षरिा िोिगािी 
शृ्िना 

िोिगािी शृ्िना 
संख्र्ा 

 

६ 
वडा लभरका कृिकहरुको कृयि प्रसाि 
सेवा प्रलतको सन्द्तषु्टी 

सन्द्तषु्ट हनुे कृिकको 
प्रलतशत 

 



 

19 
 

(९)  केन्द्रिा सूचीकृत सेवा प्रदार्कहरुिाई परिचािन गिी केन्द्रको व्र्ावसायर्क र्ोिनािा सिावेश 

भएका कृर्ाकिापहरुको कार्ायन्द्वर्न गने, प्रायवलिक िेखदेख गने ि सेवाको गरु्स्ति अनगुिन तथा 
सपुरिवेक्षर् कार्य गने गिाउन,े 

(१०) केन्द्र व्र्वस्थापन सलिलतको लनदेशनिा केन्द्रसंग सम्वि व्र्णि, संस्था, सहर्ोगी लनकार् ि 
पालिकासंग आवश्र्क सिन्द्वर् गिी काि गने, 

(११) उत्पादक सिूह/सहकािीहरुिाई अन्द्र् व्र्वसार्ी तथा सेवाप्रदार्कसँगको अन्द्तियक्रर्ा ि 
व्र्वसायर्क आलथयक पहिका िालग अन्द्तिसम्वाद गनय सल्िाह ददने ि लसकाउने, 

(१२) आवश्र्कताहरुको िेखािोखा ि व्र्वसायर्क र्ोिना तर्ाि गने िस्ता कार्यहरुिा सहर्ोग ि 
सहिीकिर् गने, 

(१३) कृिकहरुिाई बचत तथा ऋर् सहकािी,  िघ ुयवत्त संस्थाहरु, बैंक आददिा यवत्तीर् पहुँच लसियना 
गिाउनका िालग उत्पादक सिूहका सदस्र्हरुिाई िागरुक गिाउने ि आवश्र्क सहिीकिर् 
गने, 

(१४) उत्पादन र्ोिनाहरु (िौसिी पारो) लनिायर् गनय ि त्र्सको कार्ायन्द्वर्न गनय उत्पादक सिूहहरु ि 
सहभागी कृिक घिपरिवािहरुिाई आवश्र्क सहिीकिर् ि सहर्ोग गने, 

(१५) कृयि प्रसाि सेवाको यवस्तािका िालग सेवा प्रदार्क ि सहर्ोगी लनकार्सँग सम्बन्द्ि यवस्ताि गने, 
(१६) केन्द्रबाट संचालित यक्रर्ाकिापको  लनर्लित अनगुिन,  यफल्डबाट संकलित  तथर्ांक प्रयवष्टी तथा 

ब्र्वस्थापन गने ि आवश्र्क पषृ्ठपोिर् प्रदान गने । 

(१७) यवपन्न तथा लसिान्द्तकृत वगयिार् िैंलगक तथा सािाणिक सिावेशीकिर्को िालग ििुप्रवाहीकिर् 
गनय भलूिका लनवायह गने, 

(१८) स्थानीर् सिकाि तथा सम्बन्द्िीत यविर्गत लनकार्सँग सिन्द्वर् गने ि केन्द्रको कार्यक्रििा 
स्थानीर् सिदुार्को र्ोगदानको खोिी गने, 

(१९) लनिायरित िापदण्ड ि फिम्र्ाटिा हाडयकपी वा र्िेक्रोलनक कपी वा दवैु प्रकािको प्रलतवेदन 
सिर्िै लनर्लित रुपिा केन्द्र व्र्वस्थापन सलिलत सिक्ष पेश गने, 

(२०) केन्द्रको बैठक, भेिा, सलिक्षा गोष्ठी तथा सावयिलनक सनुाई कार्यक्रिहरुको संचािनिा सहर्ोग 
ि सहिीकिर् गने, 

(२१) केन्द्रिे तोकेका अन्द्र् कार्यहरु गने गिाउने । 

 

(ख)  कृयि प्रायवलिकको र्ोग्र्ता, अनभुव ि दक्षता : 
सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रिा काि गने कृयि प्रायवलिकको र्ोग्र्ता, अनभुव ि दक्षता देहार् 
बिोणिि हनुेछ । 

 कृयि /पश ुणचयकत्सा यवज्ञानिा िे.यट.ए कोसय पिुा गिी कुनैपलन यविर्िा +२ उत्तीर्य गिेको 
 कृयि प्रसाि सम्बन्द्िी सािदुायर्क ि व्र्ावसायर्क सेवा प्रवाहको क्षेरिा कणम्तिा १ विय कार्य 

अनभुव भएको, 
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 पािस्परिक वैणिक सीप भएको, नेटवयकय ङ गनय सक्न ेि ग्रालिर् परिवेशिा िही कृिक 
घिपरिवाििार् प्रायवलिक सेवा उपिब्ि गिाउन सक्ने क्षिता भएको, 

 कम्रू्टि सम्बन्द्िी िाम्रो सीप भएको । 

 

 

 

 

 

अनसूुची-८ 

(दफा ९ संग सम्बणन्द्ित) 

केन्द्रबाट प्रवाह हनु ेव्र्ावसायर्क कृयि प्रसाि सेवाहरुको सेवा शलु्क लनिायिर्को ढाचँा 

क्र.स. सेवाको यवविर् सेवाको प्रकाि प्रलत र्काई 
दि रु. 

परििार् िम्िा रु. कैयफर्त 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

* सेवाको प्रकृलत हेिी सेवा यवक्रीबाट आियन भएको कुि िनुाफाको ५-१० प्रलतशत िकि सेवा 
प्रदार्किे केन्द्रिाई बझुाउन ुपनेछ ।  
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अनसूुची -९ 

 (दफा १५ को उपदफा ७ संग सम्बणन्द्ित)  

केन्द्रबाट प्रवाह हनु ेकृयि प्रसाि सेवाको गरु्स्ति लनिायिर् सम्बन्द्िी िापदण्डको ढाचँा 

क्र.स. िापनका सूचकहरु स्ति 

१ सेवा प्रवाहको िालग स्थायपत सहार्ता कक्षिा िहेका आिािभतू सयुविा तथा 
उपकिर्हरु(कम्पटुि, यप्रन्द्टि, टेलिफोन, र्न्द्टिनेट, बस्ने ठाउँ आदद) को उपिब्िता ि प्रर्ोग 

 

२ सेवा प्रवाहको िालग आवश्र्क पने कृयि प्रसाि सम्बन्द्िी िानकािीििुक सािग्री तथा सूचना 
(लिफिेट, पोस्टि आदद) को उपिब्िता ि प्रर्ोग 

 

३ सेवा प्रवाहिा आत्िलनभयिता  

४ कृयि सािग्री, औिाि, उपकिर्को आपूलतय तोयकएको सिर्िा गनय सक्ने  ि प्रायवलिक सेवा 
उपिब्ि गिाउन सक्ने क्षिता 

 

५ कृयि सािग्री, औिाि, उपकिर् ि प्रायवलिक सेवाको गरु्स्ति  

६ कृिक ि सेवा प्रदार्कको अलभिेख व्र्वणस्थत रुपिा तर्ाि गिी अध्र्ावलिक गिेको अवस्था.  

७ कियचािीिे केन्द्रबाट प्रवाह हनुे कृयि प्रसाि सेवा सम्बन्द्िी कृर्ाकिाप बािे कृिकहरुिार् सिर्िा 
िानकािी गिाएको 

 

८ कृिकहरुिाई िागिा आिारित सेवा उपिब्ि गिाउन केन्द्र अन्द्तगयतका कियचािी ि सेवा 
प्रदार्कको तत्पिता 

 

९ सेवाग्राही कृिकको चाहना ि आवश्र्कता अनसुािको सेवा प्रवाहिा िचकता  

१० सेवा प्राप्त गने कुिािा कृिकको यवश्वास ि ढुक्कता  

११ सेवा प्रदार्कको परिचािनको अवस्था ि प्रायवलिक दक्षता   

१२ सेवा प्रवाहको िालग अनकुुि सिर् ि स्थान  

१३ सेवा प्रवाहिा लनस्पक्षता ि पािदणशयता   

१४ सेवा संचािनका िालग आवश्र्क पने पूवायिािको व्र्वस्था  

१५ व्र्ावसायर्क र्ोिनाको लनिायर् तथा कार्ायन्द्वर्नको अवस्था  
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१६ सेवािा िैंलगक तथा सािाणिक सिावेसीकिर्को अवस्था  

१७ लनर्यर् प्रयक्रर्ा ि लनर्यर्को कार्ायन्द्वर्नको अवस्था  

१८ श्ोत आियनको ददगोपना तथा श्ोत परिचािनिा स्पष्टता ि प्रभावकारिता  

१९ कियचािी, सेवा प्रदार्क ि कृिकको क्षिता यवकास  

२० स्थानीर् सिकाि ि अन्द्र् सहर्ोगी लनकार्संगको सिन्द्वर् ि सहकार्यको अवस्था  

 

स्तिीकिर्: उत्कृस्ट भएिा -५, िेिै िाम्रो भएिा -४ अंक, िाम्रो भएिा -३ अंक, सन्द्तोििनक भएिा -२ 
अंक, निाम्रो भएिा- १ अंक  

अनसूुची-१०  

(दफा ७ को उपदफा ५ संग सम्बणन्द्ित) 

 केन्द्रको व्र्ावसायर्क र्ोिनाको ढाचँा 

(क) केन्द्रको संणक्षप्त यवविर् 

१. केन्द्रको नाि  

२. स्थार्ी ठेगाना ि सम्पकय  
यवविर् 

णिल्िा:  गाउँ/गाउँपालिका:  

वडा नं. : गाउँ/टोि: 

सम्पकय  नं. : र्िेि : 

३. कृयि व्र्वसार्को नाि ि 
प्रकाि 

व्र्वसार्को नाि: प्रकाि:  

४. व्र्ावसार्को दताय 
सम्बन्द्िी यवविर् 

दताय नं. ि लिलत:  नवीकिर् लिलत: 

दताय भएको लनकार्:  पाना नं. 

५. हाि संचािन गदै आएका 
कृर्ाकिापहरु 

 

 

 

 

 
 

 

(ख) केन्द्रको प्रिखु पदिा िहेका पदालिकािी ि कियचािीको शैणक्षक र्ोग्र्ता, तालिि ि अनभुव सम्बन्द्िी 
यवविर् 

(अ) शैणक्षक र्ोग्र्ता सम्बन्द्िी यवविर् 

क्र.स. 
 

नाि पद 
हालसि 
गिेको 

उलतर्य 
गिेको साि 

शैणक्षक 
संस्थाको नाि 

अध्र्र्नको 
लबिर् 
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र्ोग्र्ता ि ठेगाना 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

(आ) प्रस्तायवत सेवा प्रवाह सम्बन्द्िी प्राप्त गिेका तालििको यवविर् 

क्र.स. तालिि लिने 
व्र्णिको नाि 

तालििको 
लबिर्वस्त ु

तालििको 
अवलि 

लिलत तालिि ददने 
संस्थाको नाि 

कैयफर्त 

देणख....सम्ि 
       

       

       

       

 

(र्) सम्बणन्द्ित यविर्िा कार्य अनभुव 

क्र.स. नाि पद अवलि(विय) 
संस्था/फािय/
व्र्णिगत 

गिेका िखु्र् 
कािहरु 

कैयफर्त 

       

       

       

       

 

(ग) कृयि प्रसािका िालग प्रस्तायवत व्र्ावसायर्क सेवाहरु 

१. कृयि प्रसािका िालग प्रस्तायवत 
व्र्ावसायर्क सेवाहरु 

 

२. सेवा प्रवाह गरिने के्षरहरु  

३. प्रस्तायवत सेवाबाट िाभाणन्द्वत कृिक सिहु संख्र्ा: सहकािी संख्र्ा: 
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हनुे सेवाग्राही कृिक घिििुी संख्र्ा अन्द्र् : 

 

(घ) कृयि प्रसाि सम्बन्द्िी व्र्ावसायर्क सेवा संचािन बापत प्राप्त हनु ेअनिुालनत आम्दानी यवविर् 

क्र.स. 
प्रदान गरिने व्र्ावसायर्क 

सेवाहरु 

र्काई परििार् 

सेवा 
शलु्क दि 

रु. 

िम्िा 
िकि रु. 

कैयफर्त 

       

       

       

       

  िम्िा    

 

 

(ङ) व्र्वसायर्क सेवा यवस्तािका िालग िगानी र्ोिना 

क्र.स.= िगानीको यवविर् र्काई परििार् दि 
िम्िा िकि 

रु. 
कैयफर्त 

       

       

       

       

       

       

 

(च) यवत्तीर् श्ोतको व्र्वस्थापन 

क्र.स. यवविर् 

िगानीका श्ोतहरु 

िम्िा रु. सिकािी 
अनदुान 

स्व: िगानी 

ऋर् अन्द्र् 
श्ोत बैंक/यवत्तीर् 

संस्था 
व्र्णिगत 
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(छ) यवत्तीर् यवश्लिेर् 

क्र.स. 
यवविर् 

िकि रु. 

कैयफर्त पयहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय 

आर् यवविर्    

 क. सेवा यवक्रीबाट प्राप्त आम्दानी     

 ख. िौज्दात     

 ग. िम्िा आम्दानी (क-ख)     

 खचय यवविर्     

 घ. सेवा संचािन खचय     

 ङ. सािाखािा नाफा (ग-घ)     

 च. णस्थि खचय     

 छ. खदु नाफा (ङ-च)     

 ि. कुि िगानी पूिी (घ+च)     

 िगानीिा प्रलतफि (खदु 
नाफा/कुि िगानी पुंिी X १०० 

    

 

 

ि. व्र्ावसायर्क कृयि प्रसाि सेवा संचािनको वायियक कार्यर्ोिना 

क्र.स. 
सेवाको 
यकलसि 

ियहना 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
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अनसूुची-११ 

(दफा १४  को उपदफा २ संग सम्बणन्द्ित) 
 

सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्र दताय प्रिार्-परको ढाचँा 
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डुङ्गेश्वि गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

गाउँ कृयि यवकास शाखा 
डाँडापिाििु, दैिेख 

कर्ायिी प्रदेश 

 

सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्र दताय प्रिार्-पर 

दताय नं:                                                  लिलत:  

 

कृिक एवं बहिु सेवा प्रदार्कको सहभालगतािा सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्र िाफय त ददगो कृयि प्रसाि 
सेवा यवस्ताि गने उद्देश्र्िे र्स डङु्गेश्वि गाउँपालिका वडा नं. ......िा लिलत ................ िा गदठत 
सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रिाई र्स गाउँपालिकाको गाउँ कृयि यवकास शाखाको अलभिेखिा दताय गिी 
र्ो प्रिार्-पर प्रदान गरिएको छ ।  

 

 

 

      .........................                                       .............................. 
      गाउँ कृयि शाखा प्रिखु                                     प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची १२ 

(दफा १४ को उपदफा ३ संग सम्बणन्द्ित)  

केन्द्रको दतायको िालग आवश्र्क पने कागिातहरुको यवविर् 

१. लनवेदन १ प्रलत 

२. केन्द्रको सािािर् भेिाको उपणस्थलत ि लनर्यर्को प्रलतलियप १ प्रलत 
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३. केन्द्रको व्र्वस्थापन सलिलत गठन गरिएको िार्न्द्र्टु १ प्रलत 

४. केन्द्रको यविान ३ प्रलत 

५. केन्द्र व्र्वस्थापन सलिलतका पदालिकािीहरुको यवविर् १ प्रलत 

६. सम्बणन्द्ित वडा कार्ायिर्को लसफारिस १ प्रलत 

 

 

अनसूुची-१३ 

( दफा १४ को उपदफा ५ संग सम्बणन्द्ित) 
सािदुायर्क कृयि प्रसाि सेवा केन्द्रको दताय नवीकिर्को ढाचँा 

 

नवीकिर्को यवविर् 

लस.नं.  नवीकिर् लिलत नवीकिर् गने अलिकािी कैयफर्त 

 देणख सम्ि   

     

     

     

     

 

 

 

अनसूुची-१४  

(दफा १४ उपदफा ६ संग सम्बणन्द्ित) 
केन्द्रको दताय नयवकिर् गदाय आवश्र्क पने कागिातहरु 

 

१. लनवेदन १ प्रलत 

२. केन्द्र व्र्वस्थापन सलिलतको लनर्यर् प्रलतलिपी १ प्रलत 

३. दताय प्रिार्-परको प्रलतलियप १ प्रलत 

४. वडा कार्ायिर्को लसफारिस १ प्रलत 

५. केन्द्रको वायियक प्रगलत प्रलतवेदन १ प्रलत 

६. केन्द्रको वायियक िेखा परिक्षर् प्रलतवेदन १ प्रलत 


