
"ओमसततया गॉईपातिका कृतष सञ्जाि कायाान्वयन कायातवतध,२०७६"  

पृष्ठभूतम: 

ओमसततया गॉईपातिका तभत्र रहेका कृतष तवकासमा संिग्न सरोकारवािा तनकायहरुको संयोजन मार्ा त नै यस गााँईको 

बास्ततवक कृतषका संभावना तथा चुनौतीहरु तबश्लेषण गना सहज हुन्छ । गॉईपातिका  तभत्र सीतमत साधन श्रोत , 

सूचना, प्रातबतधक जनशति अददबाट कृतष तवकासमा प्रयााप्त टेवा पुगे्न संभावना न्यून रहेको छ । यस ऄवस्थामा हामीिे 

कृतष क्षेत्रसंग अवद्ध तनकायहरूको संिग्नता र सहभातगतामा सूचना प्रवाह , जनचेतना, तथयांक संकिन, कायाक्रम 

माग, योजना छनौट , कायाक्रम संचािन , बजारीकरण तथा ऄनुगमनमा सहतजकरण गनुाका साथै तसतमत कृतष 

प्रातवतधकको कायाक्षमता बृदी गरी बढी भन्दा बढी सेवा प्रवाह तथा कृषकको माग सतह तररकािे सम्बोधन गरेको 

हुनुपदाछ । कृतषको बृहत्त तथा समाबेशी तवकासका िातग र यस गॉईपातिकाको बार्षषक कृतष नीततमा ईल्िेख भएऄनुरुप  

कृतष ईधमी, कृषक समुह, कृषक सहकारी तथा ऄन्य सरोकारवािा संिग्न कृतष संजाि मार्ा त कृतष सूचना प्रवाह तथा 

प्रतबतध प्रचार प्रसार गरर कायाक्रम प्रभावकारी रुपिे संचािन गना वान्छनीय भएकािे  " कृतष संञ्जाि कायाान्वयन 

कायातवतध, २०७६" स्वीकृत गरर िागू गररएको छ |   

पररच्छेद-१ 

प्रारतम्भक 

१. संतक्षप्त नाम र प्रारम्भ: 

(क) यो कायातवतधको नाम "कृतष सञ्जाि कायाान्वयन कायातवतध, २०७६" रहेको  छ । 

(ख) यो कायातवतध ओमसततया गॉईपातिकाको  बैठकबाट तनणाय भए पश्चात ओमसततया गॉईपातिका क्षेत्र भर 

िागू हुनेछ । 

२. पररभाषा: तबषय वा प्रसंगिे ऄको ऄथा निागेमा यस कायातवतधमा- 

(क)  “गॉईपातिका” भन्नािे ओमसततया गॉईपातिका बुझ्नुपदाछ । 

(ख) “ वडा संजाि ” भन्नािे वडा स्तरमा गठन भएको कृतष सञ्जाि बुझ्नुपदाछ । 

(ग) “ गॉईसंजाि ” भन्नािे गॉईपातिकास्तरमा गठन भएको कृतष संजाि बुझ्नुपदाछ । 

(घ) “ संजाि ” भन्नािे कृतष सम्बद्ध सरोकारवािा संिग्न संस्था  बुझ्नुपदाछ । 

(ङ) “तबषयगत कृतष संजाि“ भन्नािे तबशेष कृतष बािी बस्तुमा संिग्न रहेका कृषकहरुको सञ्जाि बुझ्नुपदाछ ।   

(च) “सदस्य” भन्नािे कृतष संजािका सदस्यिाइ जनाईाँदछ । 

(छ) “सरोकारवािा” भन्नािे कृतष ईपज ईत्पादक , कृषक, कृतष समूह , कृतष सहकारी , कृतष सा माग्री 

तवतरक, कृतष ईपज तबके्रता, कृतषमा अबद्ध संघ संस्था अदद संिग्न टोिी बुझ्नुपदाछ | 

(ज)  “शाखा” भन्नािे गॉईपातिकाको कृतष शाखा बुझ्नुपदाछ | 

३. ईदेश्य :  

यस कायातवतधको ईदेश्य देहाय वमोतजम रहेको छ । 

१. गॉईपातिका तभत्र कृतष तवकासमा अवश्यक पने कृतष कायाक्रम माग संकिन गने , गॉई क्षेत्र तभत्र हुन सके्न 

संभातवत ब्यवसातयक कृतष ईत्पादन तथा अवश्यक कायाक्रमको पतहचान गने । 

२.  गॉईपातिकाबाट संचातित कृतष कायाक्रमको कायाान्वयन गने, संचातित कायाक्रमको ऄनुगमन गने तथा पृष्ठपोषण 

ददने ।  

३. गॉईपातिकािाइ कृतष तवकाससाँग सम्बतन्धत नीतत तनमााणमा सहयोग गने ।  

पररच्छेद -२ 

संजाि साधारण सदस्यता तथा काया संजाि गठन 

४. संजािको सदस्य:  

संजािमा अवद्ध हुनको िातग कृतष संजािको सदस्यता तिनुपनेछ । 

सञ्जािको सदस्य दइु प्रकारको हुनेछ । 

(क) व्यति सदस्य  ( ख) संस्था सदस्य 



(क)  व्यति सदस्य: वडा तभत्र कृतष व्यवसाय गदै अएका कृषक, कृतष सामग्री तबतरक, बजारीकरणमा संिग्न 

व्यति हुनुपदाछ । 

(ख) संस्था सदस्य: तबतधवत संस्था दताा गरी संस्थागत रूपमा कृतष समूह/ कृतष सहकारी/ र्ामा/ कम्पनी मार्ा त 

वडा तभत्र कृतष व्यवसाय गदै अएको संस्था हुनुपदाछ । 

५. संजािको साधारण सदस्यको िातग तनवेदन : 

संजािमा अवद्ध रहन चाहनेिे ऄनुसूची (१) को ढांचामा वडा  स्तरीय  कृतष सन्जाि समक्ष तनवेदन पेश 

गनुापनेछ । 

६. वडा स्तरीय कृतष सन्जाि तसर्ाररस : 

१- वडा स्तरीय कृतष सन्जाििे तनवेदक  कृषकिाइ संजािको साधारण सदस्यको  िातग वडा स्तरीय कृतष 

सन्जाििे तनणाय सतहत तसर्ाररस गनेछ र  कृतष शाखािे तसर्ाररसको अधारमा ऄनुसूची (२) को ढााँचा 

ऄनुसार प्रमाण-पत्र ईपिव्ध गराईने छ । 

२- दर्ा ४,५,६ मा जेसुकै िेतखएको भएतापतन नयााँ संजाि गठन गदाा बहुमतका अधारमा सदस्य चयन 

गररनेछ । 

७. प्रमाणपत्र नतबकरण:  

प्रत्येक साधारण सदस्यिे वडास्तरीय कृतष सञ्जािको सदस्यता तिनुपनेछ र प्रत्येक दइु वषाको शुरूमा साधारण 

सदस्ताको प्रमाणपत्र नतवकरण गराईनुपनेछ ।  

८. वडा स्तरीय कृतष संजाि कायासतमतत गठन : 

गॉईपातिकाको प्रत्येक वडामा भेग, बािी, कृतषका तवतभन्न क्षेत्र समेरटने गरर वडा कायााियको अवाहनमा 

कृतष ईपज ईत्पादक , कृषक, कृतष समूह, कृतष सहकारी, कृतष सामाग्री तवतरक, कृतष ईपज तबके्रता, 

कृतषमा अबद्ध संघ संस्था अदद  िाइ पत्राचार गरर भेिा गराइ  अवश्यकता ऄनुसार कतम्तमा ७ र बढीमा ९ 

सदस्य सम्मको तनम्नानुसारको वडा स्तररय कृतष संजाि काया सतमतत  गठन गररनेछ । जसमा ३३ प्रततशत 

मतहिा सहभागीता ऄतनवाया हुनेछ । मुख्य तीन पदहरुमा कतम्तमा १ जना मतहिा हुनुपनेछ । 

संयोजक -   १ जना 

सह संयोजक -  १ जना 

सतचव -   १ जना 

सह सतचब-   १ जना 

कोषाध्यक्ष -   १ जना 

सदस्य-   २ देतख ४ जना 

सल्िाहकार सतमतत : वडा ऄध्यक्ष वा ऄध्यक्षिे तसर्ाररस गरेको वडा सदस्य, वडा क्षेत्र हेने कृतष प्रातबतधक 

र सम्बतन्धत वडाबाट मनोतनत व्यवसातयक ऄगुवा कृषक हुनेछन् ।  

९. वडा स्तरीय कृतष संजाि काया सतमतत छनौट प्रकृया: 

क. छनौट सतमतत : वडा कृतष संजाि छनौट तनम्नानुसारको चार सदस्यिे सहजीकरण गनेछ । 

१. वडा ऄध्यक्ष 

२. कृतष प्रातबतधक 

३. वडा सतचव 

४. ऄगुवा कृषक 

ख. वडा कृतष भेिाको सूचना : छनौट संजाििे न्यूनतम १५ ददन ऄगाडी वडा कृतष भेिाको सूचना गनेछ र 

भेिामा ईपस्थीत भएका साधारण सदस्यहरुबाट कृतष संजाि कायासतमतत चयन हुनेछ । 

१०. संजािमा रहेर काया गना अवश्यक नयुनतम योग्यता:  

- कृतष संजाि व्यतिगत सदस्यको िातग व्यतिगत तनबेदन तथा संस्थागत सदस्यको िातग संस्थाको मंजुरीनामा 

पत्र ।  

- स्वयंसेवाको भावना भइ तनश्वाथा सेवा गना मन भएको । 

- सम्बतन्धत क्षेत्रतभत्र कतम्तमा दइु कठ्ठा क्षेत्रमा कृतष ईत्पादन गदै अएको, कृतष सामाग्री तबक्री तबतरण गरेको वा 

बजाररकरण गरेको वा कृतष तातिम प्राप्त व्यति ।  

- कुनै पतन सरकारी तनकायमा कायारत नभएको । 



- गॉईपातिका तभत्र रहेका सावाजनीक तनकायिाइ ततनुापने कर वा महसुि बााँकी नरहेको । 

- वडा सतमततिे अवश्यक देखेमा तनवाातचत  गॉई सभा सदस्य समेत कृषक भएको भए संजािको संयोजक बन्न 

बाधा पनेछैन । 

- काया सञ्जािमा रही सहयोग पुयााईन चाहने सञ्जािको सदस्यिे ऄनुसूची (३) ऄनुसारको सूचक पत्र भनुापनेछ 

।  

११. प्रमाण पत्र ईपिव्ध गराईन:े  

छनौट भएका काया संजाि पदातधकारीहरूिाइ ऄनुसूची २ बमोतजमको प्रमाण पत्र ईपिब्ध गराइनेछ र वडा 

स्तरीय कृतष संजाििाइ प्रमाण पत्र प्रदान गररनेछ ।  

१२. वडा कृतष संजाि कायासतमततको काम, कताव्य र ऄतधकार: 

- वडा स्तरमा रहेका कृषक, कृषक समूह, कृषक सहकारी, नीतज र्मा, तथा ऄन्य सरोकारवािासाँग समन्वय गरर 

वडा स्तरमा समग्र कृतष तवकासको योजना तयारी गने ।  

- वडावासी कृषकहरूिाइ प्राप्त सूचना प्रवाह गने , वडा कायााियवाट कृतष संजािको व्यिीगत वा संस्थागत 

साधारण सदस्यता प्रमाणपत्र ईपिव्ध गराईन सहयोग गने । 

- कृतष तवकास कायाक्रमको कायाान्वयन, ऄनुगमन, तनरीक्षण तथा पृष्ठपोषण प्रदान गने ।  

- वडा स्तरको बािी बस्तुको तववरण ऄध्यावतधक गने ।  

- गॉईपातिका स्तरीय कृषक संजाििाइ नीततगत रुपमा सुझाब प्रदान गने ।  

- वडा स्तरमा कृतष बजार , संकिन केन्र, प्रशोधन केन्र, कस्टम हयाररग केन्र अदद स्थापना , संचािन तथा 

संरक्षण गने । 

- वडा स्तरमा खाध्य सुरक्षाको तबश्लेषण गने । 

- गॉईपातिकाबाट कृतषसाँग सम्वन्धी कुनै काया तोकेमा तजम्मेवारी साथ कायासम्पन्न गने ।  

१३. गॉईपातिका स्तरीय कृतष सञ्जाि गठन:  

क. गॉईपातिकामा कृतष क्षेत्र हेने गाईाँकायापातिका सदस्यको  संयोजकत्वमा देहाय बमोतजमको गॉईपातिकास्तरीय 

कृतष सञ्जाि गठन गररनेछ ।  

संयोजक- गाईाँ कायापातिका सदस्य                            १ जना 

सदस्य- वडा स्तरीय कृतष सञ्जाि संयोजकहरु बाट १/१ जना गरर   ६ जना  

सदस्य सतचव - कृतष शाखा प्रमुख        १ जना 

ख. सतमततिे सम्बतन्धत क्षेत्रको तवशेषज्ञ तथा ऄन्य व्यतििाइ सतमततको बैठकमा अमन्त्रण गना सके्नछ । 

ग. गॉईपातिका स्तरीय कृतष सञ्जािमा कतम्तमा ३३ प्रततशत मतहिा सदस्य नपुगेको ऄवस्थामा वडास्तरीय कृतष 

सञ्जाि मार्ा त थप मतहिा सदस्यहरु मनोनयन गरी पठाईन सके्नछ ।  

घ. अवश्यकता ऄनुसार सल्िाहाकार सतमतत तथा गॉईपातिका स्तरीय तबषयगत कृतष संजाि गठन गना सदकनेछ ।    

ङ. संजाि गठन तथा क्षमता ऄतभबृददको िातग गॉईपातिकाको कृतष तवकास शाखािे सहतजकरण गनेछ । 

२०. गॉईपातिका स्तरीय कृतष संजाि काया सतमततको काम, कताव्य र ऄतधकार : 

o गॉईपातिकािाइ कृतष क्षेत्रको नीततगत रुपमा सुझाव ददने 

o ओमसततया गॉईपातिका नीतत तथा कायाक्रम ऄनुसारको दक्रयाकिापमा सहकाया गने । 

o वडा स्तरीय कृतष संजािबाट संकिन भएका मागहरूको तबश्लेषण गरी महत्वपुणा कायाको प्राथतमकता 

तोकी गॉईपातिकामा अवश्यक पहिको िातग तसर्ाररस गने । 

o गॉईपातिकाको कृतष कायाक्रम छनौटमा सहयोग गने वा तसर्ाररस गने । 

o गॉईपातिकावाट कृतषसंग संवतन्धत कायाहरु तोकेमा तजम्मेवारी साथ काया सम्पन्न गने । 

o गॉईपातिकावाट संचातित कृतष कायाक्रमको ऄनुगमन गरी/गराइ भुिानीको िातग कायााियमा तसर्ारीस 

गने  । 

o गॉईपातिका तभत्र कृतष तवकास तथा प्रबधानको िातग अवश्यक पने कायाक्रमको िातग सम्बतन्धत 

तनकायहरुसाँग समन्वय गने । 

o वडा स्तरबाट प्राप्त सूचना तथा तथयाङ्कको अधारमा गॉईको खाध्य सुरक्षा ऄवस्था तबष्िेषण गने । 

२१.  वडा स्तरीय कृतष संजाि वैठक : 



सतमतत गठन पश्चात मातसक रूपमा बसे्नछ साथै वडास्तरीय कृतष संजािका संयोजकको ऄनुरोधमा 

अवश्यकता ऄनुसार बैठक बस्न सके्नछ । 

२२.  गॉईपातिका स्तरीय कृतष संजाि वैठक :  

गॉईपातिका स्तरीय कृतष संजािको बैठक बषाको कम्तीमा तीन पटक  बसे्नछ ।  अवस्यिा  ऄनुसार  

गाईाँपातिका स्तरीय कृतष संयोजकको अवहानमा बस्न सके्नछ । 

२३. संजाि कायासतमतत दताा :  

संजािको तबधान तयार गरर वडा स्तरीय कृतष संजाि गॉईपातिका कृतष  शाखामा दताा गने र प्रमाणपत्र 

ईपिब्ध गराईनुको साथै सोको जानकारी सम्बतन्धत वडा कायााियमा ददनुपनेछ ।  

२४. संजािको कायासतमततको ऄवतध :  

वडा र गॉईपातिका स्तरीय कृतष संजाि काया सतमततको ऄवधी २ वषाको हुनेछ । दइु बषा पश्चात नयााँ काया 

सतमतत गठन गररनेछ ।  

२५. अर्षथक पक्षः   

गॉईपातिका मार्ा त वडा स्तरीय तथा गॉई पातिका स्तरीय  कृषक संजाि बैठक तयारी तथा संचािन गदाा देहाय 

बमोतजमका कृयाकिापमा देहाय बमोतजमको खचा गना सदकनेछ तर अवश्यकता ऄनुसार ऄतधकतम खचा गना सदकने 

रकम नबढ्ने गरी जुनसुकै तशषाकमा पतन ईि रकम खचा गना सदकनेछ ।  

क्र. स ं कृयाकिापको तववरण ऄतधकतम खचा  कैदर्यत  

१ तयारी खचा  ३०००  

२ बैठक संचािन तथा स्टेसनरी खचा  १००००  

३  ऄनुगमन खचा  ५०००  

४ भैपरी खचा २०००  

 जम्मा  २००००  

ऄनुसूची तथा प्रमाणपत्र छपाईं कायाको िातग गॉईपातिका कृतष शाखािे अवश्यक बेवस्था गनुापनेछ ।  

२६. कायातबतधमा संशोधन : 

अवश्यकता ऄनुसार गॉईपातिकाको बैठकबाट कायातबतधमा संशोधन गनुापने भएमा संशोधन गना सदकनेछ । 

ऄनुसूची १ 

साधरण सदस्यताको तनबेदन नमूना 

तमततः २०७..। ।  

श्री संयोजक ज्यू  

वडा स्तरीय कृतष सन्जाि  

,......नं. वडा कायाािय,........... 

ओमसततया गॉईपातिका, रुपन्देही ।  

तबषय: कृतष संजािको साधारण सदस्यता पाउाँ  ।        

महोदय, 

ईपरोि सम्वन्धमा म/हामी कृतष संजाि कायाान्वयन कायावीतध, २०७६ ऄनुसार संजािको साधारण सदस्यको रूपमा रही कृतष 

काया गना आच्छुक रहेकोिे तपशीिको तववरण खुिाइ तनवेदन ददएको छु/छौ ।  

तपशीि: 

१. साधारण सदस्यको प्रकार (तचनो िागाईनु होस) 

क. व्यति साधारण सदस्य   ख. संस्था साधारण सदस्य 

२. ईपिव्ध गराइएको दस्तुर रू..............(वडा स्तर कायासंजािमा बुझाईने) 

३. व्यिी साधारण सदस्यिे ईल्िेख गने: 

जम्मा पररवार संख्या: ..............मतहिा............पुरूष............शैतक्षक योग्यता:   

१८ वषा भन्दा मुनीको:   १८  वषा भन्दा मातथको:  घर मुिीको मुख्य पेशा: 

४ पररवारको नाममा रहेको जतमन (क्षेत्रर्ि)  

l;=g+  v]t  3f]n Ef8fdf lnPsf] 

hUuf   

hDdf hUuf   l;+lrt hUuf  cl;+lrt hUuf  कैदर्यत 

        



५ सािबसािी गदै अएको मूख्य Aoj;fo – -s[lif, kz'kfng, s[lif ahfl/s/0f, Joj;fo, ;]jf k|bfos, s[lif ;fdfu|L pTkfbs, Knfli6s 3/ 

ljj/0f ;d]t _ 

l;=g+  Aoj;fosf] gfd xfnsf] cj:yf If]qkmn, ;+Vof, ;fOh 

v'nfpg]  

aflif{s 

nufgL ?  

aflif{s 

cfDbfgL ?  

;xof]uL 

;+:yf  

      

६ संस्थागत साधारण सदस्यिे भन:े 

संस्थामा अवद्ध घर परीवार संख्या: ..........मतहिा..........पुरूष....... 

तनवेदकको नाम: 

ठेगाना 

टोि: 

सम्पका  नं 

ऄनुसूची (२) 

(साधारण सदस्यिाइ ईपिब्ध गराईने प्रमाण पत्रको ढांचा) 

ओमसततया गॉईपातिका 

कृतष शाखा 

कृतष संजािको साधारण सदस्यताको  

दताा न.      प्रमाण-पत्र 

"ओमसततया गॉईपातिका कृतष संजाि कायाान्वयन कायातबतध -२०७६" ऄनुसार तपाइ श्री  

................................िाइ ..........नं. वडाको व्यिी/संस्था सदस्यताको यो  प्रमाणपत्र 

ईपिव्ध गराइएको छ । 
 

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

     संयोजक: 

वडा स्तरीय कृतष संजाि 

तमतत......................  

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

कृतष शाखा प्रमुख 

(नोट: यो प्रमाणपत्र प्रत्येक दइु बषामा नतवकरण गनुापदाछ ।) 

नतवकरण 

नतवकरण 

तमतत  

म्याद पुगे्न 

तमतत  

रतसद नं. र 

नतवकरण शुल्क  

नतवकरण गने ऄतधकारीको 

नाम र पद  

हस्ताक्षर कायााियको छााँप  

      

ऄनुसूची (३) 

वडा / गॉई कायासंजािमा रहेर सहयोग पुयााईने चाहने संजाि सदस्यिे भनुापने सूचक पत्र  

नाम: 

ईमेर: 

ठेगाना: 

सस्थागत सदस्य भए संस्थाको नाम : 

संस्थाको ठेगाना: 

तिका तबवरणमा ईल्िेख गनुा होस । 

१. कृतष संजािको व्यतिगत साधारण सदस्यताः    छ  छैन  

२. संस्थागत सदस्यको िातग संस्थाको मंजुरी पत्रः  छ  छैन 

३. पाररश्रतमक नहुने यस कायासतमततमा तन:श्वाथा स्वयंसेवी भावनािे कायासंजािमा बसी सेवा गने मन   छ  

   छैन 

४. हाि खेती गदै अएको  

क. कुि जतमन: 

ख. कृतष ईत्पादन: 

ग. पशु  वा पंक्षी पािन: 

घ. बार्षषक िगानी रु: 

 



ङ. कूि अम्दानी 
च.  

छ.  रु:  

५. वडा तभत्र रहेका कृतष, खेती योग्य जतमन र पशुपंक्षी पािनको बारेमा कतत्तको जानकार हुनुहुन्छ ? 

क) राम्ररी थाहा छ ख) ऄति ऄति थाहा छ  ग) जानकारी छैन 

६. तपाईंिे गॉईपातिका तभत्र रहेका कुनै साबाजतनक तनकायिाइ ततनुापने दस्तुर वााँकी छ वा छैन 

(घर जग्गा कर, मािपोत, तवधुत, खानेपानी, टेिीर्ोन अदी) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनुसूची (४) 

वडा स्तरीय कृतष संजाि कायासतमततको िातग नमूना प्रमाण-पत्र 

ओमसततया गॉईपातिका  

गॉईकायापातिकाको कायाािय  

कृतष शाखा  

वडा कृतष संजाि दताा प्रमाण-पत्र 

दताा न.  

यस ओमसततया गॉईपातिका  ऄन्तगात "कृतष संजाि कायाान्वयन कायातबतध -२०७६" ऄनुसार वडा नं .........को 

............ पदातधकारीहरू रहेको वडा  स्तरीय कृतष संजािको कायासतमतीमा अ .ब..............देतख 

अ.ब..........सम्म (२ वषे कायाकािको िातग ) कायातबतधमा ईल्िेख भएऄनुसार कायासतमतत संचािन गनुाहुन यो 

प्रमाण-पत्र ईपिव्ध गराइएको छ । 

तमतत : 

ऄनुसूची (५)  

गॉईपातिका स्तरीय कृतष संजािको िातग नमूना प्रमाण-पत्र 

ओमसततया गॉईपातिका  

गॉईकायापातिकाको कायाािय  

कृतष शाखा  

कृतष संजाि दताा प्रमाण-पत्र 

दताा न.          तमतत: 

-------------------- 

कृतष शाखा प्रमुख 

 

     

 

--------------- 

प्रमुख प्रशासकीय ऄतधकृत 
 

 

 



ओमसततया गॉईपातिका ऄन्तगात "कृतष संजाि कायाान्यन कायातबतध -२०७६" ऄनुसार ......सदस्यीय पदातधकारीहरू 

रहेको गॉईपातिका स्तरीय कृतष संजािको  कायासतमतीमा अ .ब...........देतख अ .ब...............सम्म 

(दइु बषे कायाकाि) कायातबतध ऄनुसार कायासतमतत संचािन गना हुन यो प्रमाण-पत्र ईपिव्ध गराइएको छ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

1 जना प्रतततनतधत्व हुने  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------- 

कृतष शाखा प्रमुख 

     

 

 

--------------- 

प्रमुख प्रशासकीय ऄतधकृत 

कृतष तबज्ञ  वा स्रोत 

ब्याति   

 

कृतष संघ संस्था तथा 

ऄन्य सरोकारवािा 

तनकाय   

कृतष सेवा, ईपज, 

सामग्री तवतरक   

 

वडा स्तरीय कृतष संजाि  ( 17) 

योजना छनौटको समयमा वडा तहमा कृतष 

कायाक्रम माग पेश गने, तनयतमत  तथयाक 

संकिन,  सूचना संचार, वडा स्तरको कायाक्रम 

संचािन सहजीकरण,एक द्वार प्रणािी मार्ा त 

कृतष कायाक्रम संचािन, ऄनुगमन  तथा 

पृष्ठपोशण मा सहजीकरण  

गाईाँ  कृतष तवकास कायादि 

समग्र कृतष तबकास को खाका , तनतत, ऐन, 

कायातवधी तयार गना सहयोग गने ।  

सहभातगतात्मक रुपमा बार्षषक योजना छनौट , 

ऄनुगमन तथा मुल्यांकन गने ।  कायाक्रम 

कायाान्यवनको क्रममा देखा परेका समस्या 

समाधानको िातग पहि गने ।  सेवा प्रवाहामा 

प्रभावकाररता, कुशिता, पारदर्षशता र 

जवार्देतयता कायम राख्ने । 

कृतष ईधमी 

    

कृतष समूह   कृतष सहकारी    कायाक्रम माग, कायाक्रम संचािन, 

ईत्पादन,  बजारीकरण  

गाईाँ  स्तरीय कृतष संजाि (१) 

गाईाँ  स्तरीय कायाक्रम माग, ऄन्य संघ संस्था संग 

समन्वय, जनचेतनामुिक कायाक्रम संचािन, 

कृतषको समग्र तबकासको िातग योजना सतहत पृष्ठ 

पोषण,  नीतत, ऐन, कायातवतध, ऄनुगमन, 

मुल्यांकनमा सहयोग   

स
ूच

न
ा 

स
म

स्य
ा,        क
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तचत्रः s[lif ;+hfnsf] cjwf/0ff 

 


