
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी 
ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावविननक गरिएको 
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१. मन्रालयको स्वरुप ि प्रकृनत 

संजघय संिचना सक्रहतको नेपालको वतवमान संक्रवधान िािी भए पनि िाज्यको मूल संिचना संघ, प्रदेश ि स्थाननय तह 
कायम भई तत्कानलन सदूुिपजिम क्रवकास क्षेरका ९ वटा जिल्लाहरु समावेश गिी सदूुिपजिम प्रदेश कायम भएको ि । 
क्रव. सं. २०७४ सालको ननवावचन पनि पक्रहलो पटक प्रदेश सिकाि गठन भई सदूुिपजिम प्रदेश सिकाि (कायव क्रवभािन) 
ननयमावली, २०७४ अनसुाि प्रदेशका अनधकाि क्षेर नभर पने भनूम व्यवस्था, कृक्रष तथा सहकािी सम्बन्धी एकल तथा 
साझा अनधकािका नबषय हेने गिी क्रव. सं. २०७४/११/०५ मा भनूम व्यवस्था, कृक्रष तथा सहकािी मन्रालयको स्थापना 
भएको हो । प्रदेशको भनूम व्यवस्था सम्बन्धी प्राय: सबै अनधकािहरु हालसम्म पनन हस्तान्तिण नभई संजघय सिकाि 
मातहत नै िहेको हुुँदा भनूम व्यवस्था सम्बन्धी यो मन्रालयमा प्रदेश संिचना वन न नसके तापनन कृक्रष, पशपुन्ित तथा 
सहकािी क्षेरको प्रादेजशक संिचना िडा भई सोक्रह अनसुाि कायवहरु भइिहेका िन ।हाल यस मन्रालय मातहत कृक्रष 
क्रवकास ननदेशनालय ि पशपुन्ित तथा मत्स्य क्रवकास ननदेशनालय गिी दईु वटा ननदेशनालय, सहकािी िजिष्ट्राि 
अनधकािीको कायावलय, पशसेुवा तानलम केन्र, कृक्रष व्यवसाय प्रवर्द्वन सहयोग तथा तानलम केन्र िहेका िन भन े
सदूुिपजिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा कृक्रष ज्ञान केन्र तथा भेटेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेवा क्रवज्ञ केन्र िहेका िन ्। 
त्यस्तै मन्रालय मातहत नै वाली संिक्षण प्रयोगशाला, क्रवउक्रविन प्रयोगशाला, माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला, मत्य 
क्रवकास केन्र, सखु्िा फलफुल क्रवकास केन्र ि तिकािी िमव प्लाज्म सम्बधवन तथा क्रवउ उत्पादन केन्र िहेका िन । 
प्रदेशको आनथवक, सामाजिक तथा कृक्रष क्षेरको क्रवकासमा सहकािी क्षेरलाई परिचालन गिी भनूमको महत्तम उपयोग गने 
नीनत नलई कृक्रष एवं पशपुन्ितिन्य उत्पादन एवं व्यापािमा यान्रीकीकिण, व्यावसाक्रयकीकिण, बिािीकिण ि 
आधनुनकीकिणका माध्यमबाट प्रनतस्पधावत्मक अवस्थाको सिृना गिी यस क्षेरको रुपान्तिण गदै िोिगािीको अवसि 
सिृना गने गिी यस मन्रालयले काम गदै आइिहेको ि। 

 

२. मन्रालयको काम, कतवव्य ि अनधकाि 

सदूुिपजिम प्रद्श सिकाि कायवक्रवभािन ननयमावली, २०७४ को अनसूुची - ५ बमोजिम भनूम व्यवस्था कृक्रष तथा सहकािी 
मन्रालयको कायवक्षेर देहाय िहेका िन ्: 
१. कृक्रष, पश ुक्रवकास तथा िाद्य पोषण सम्बजन्ध प्रादेजशक नीनत, कानून मापदण्ड ि योिना तिुवमा, कायावन्वयन ि ननयमन  
२. कृक्रष तथा पशपुन्ितिन्य िोग, क्रकिा एवम ्महामािी ननयन्रण 

३. कृक्रष औद्योनगकीकिण ि पशपुन्ित उद्योग व्यवसायको क्रवकास तथा प्रवर्द्वन 

४. कृक्रष तथा पश ुयान्रीकिण ि उन नत औिाि क्रवकास तथा क्रवस्ताि 
५. कृक्रष तथा पशिुोग ननदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन ि ननयमन 

६. कृक्रष उपि, कृक्रषिन्य वस्त,ु पशपुन्ित,पशपुन्ितिन्य पदाथव ि पश ुउत्पादन सामग्री तथा नबउनबिन एवं नश्ल सम्बजन्ध 
सेवा ि प्रक्रवनधको गणुस्ति ननधाविण, सम्बर्द्ता ननधाविण, स्तिीयकािण, प्रमाणीकिण ि ननयमन 

७. प्रादेजशक िाद्य सिुक्षा, िाद्य अनधकाि, िाद्य सम्प्रभतुा ि िाद्य गणुस्ति 
८. कृक्रष तथा पशपुन्ित एवम ्िाद्य प्रक्रवनध सम्बजन्ध अध्ययन, अनगुमन एवम ् क्रवकास तथा प्रवधवन, तथयांक प्रणालीको 

व्यवस्थापन ि श्रोत संिक्षण 

९. कृक्रष मल, नबऊ ि क्रवषादी आपुवती व्यवस्था ि ननयमन 

१०. कृक्रष प्रसाि, कृषक तानलम तथा क्षमता क्रवकास ि सशजिकिण 

११. कृक्रष उपिको न्यूनतम समथवन मूल्य कायावन्वयन 

१२. कृक्रष तथा पशपुन्ित नबमा सम्बजन्ध नीनत तथा योिन तिुवमा ि कायावन्वयन 

१३. कृक्रष बिाि, पूवावधाि ि कृक्रष फामव केन्रहरुको क्रवकास, क्रवस्ताि तथा संचालन 



१४. िाक्रष्ट्रय नीनत ि मापदण्ड बमोजिम पािाभेटको दताव, अनमुनत, नक्रवकिण, िािेिी ि ननयमन 

१५. सामकु्रहक िेनत तथा कृक्रष किाि िेतीको कायावन्वयन ि प्रवधवन 

१६. चिन तथा िकव  सम्बजन्ध प्रादेजशक नीनत तथा कानून तिुवमा, कायावन्वयन ि ननयमन 

१७. कृक्रष िन्य ि पशपुन्ित िन्य औषनध, क्रवषादी ि सकु्ष्म पोषणतत्वयिु वस्तकुो उपयोग ि व्यवस्थापन सम्बजन्ध 
प्रादेजशक नीनत, कानून तथा मापदण्ड तिुवमा ि कायावन्वयन तथा उत्पादन, उपयोग ि नबक्रि क्रवतिणको अनमुनत, 

अनगुमन ि ननयमन 

१८. भनूम व्यवस्थापन, भनूम प्रशासन ि िग्गा नापिाुँच, भनूमसधुाि, भ–ूउपयोग तथा चक्लाबन्दी सम्बजन्ध प्रादेजशक नीनत, 

कानून, तथा मापदण्डको तिुवमा, कायावन्वयन तथा उत्पादन, उपयोग ि नबक्रि क्रवतिण अनमुनत, अनगुमन ि ननयमन 

१९. ननिी, सिकािी तथा सावविननक िग्गाको प्रादेजशक अनभलेि व्यवस्थापन 

२०. िग्गा दताव, िजिषे्ट्रशन, िग्गाधनी प्रमाण पिुाव, दाजिल िािेि, स्वानमत्व हस्तान्तिण सम्बजन्ध नीनत तथा मापदण्ड 
तिुवमा ि कायावन्वयन 

२१. संजघय सिकािबाट प्राप्त हनुे नक्सा, भौगोनलक सूचना ि अनभलेि तथा प्रदेशनभरको नाप नक्सा ि अनभलेिको 
व्यवस्थापन 

२२. नाप नक्साका ननयन्रण नबन्दहुरुको सञ्जाल स्थापना 
२३. िमबर्द् क्रकत्ता नापी ि भनूम लगत सम्बजन्ध मापदण्ड ि कायावन्वयन 

२४. भनूमक्रहन सकुुमबासी, दनलत, मिु कमैया, हनलया, हरुवा चरुवा आदद वगवको बसोबास, िीक्रवकोपािवन ि पनुःस्थापना 
सम्बनध प्रादेजशक नीनत, कानून, मापदण्ड तथा योिन तिुवमा, कायावन्वयन ि ननयमन 

२५. सिकािी िग्गा भाडामा ददने सम्बनध नीनत, कानून तथा मापदण्ड तिुवमा, कायावन्वयन ि ननयमन 

२६. सिुजक्षत बसोबास ि िग्गा एकीकिण सम्बजन्ध नीनत कायावन्वयन 

२७. गठुत तथा गठुतिग्गा व्यवस्थापन सम्बजन्ध नीनत, कानून, मापदण्ड तथा योिना तिुवमा, कायावन्वयन ि ननयमन तथा 
गठुत तथा गठुत िग्गाको संिक्षण, अनभलेि व्यवस्थापन ि संजघय तथा स्थानीय तहसुँग समन्वय 

२८. गरिबी ननवािण सम्बजन्ध प्रादेजशक नीनत, कानून, मापदण्ड एवम ् योिनाको तिुवमा, कायावन्वयन ि ननयमन तथा अध्ययन, 

अनसुन्धान, सवेक्षण, सूचना संकलन, गरिब घिपरिवाि पक्रहचान,सामाजिक सिुक्षा ि संिक्षण 

२९. सहकािी संस्था, सहकािी संघ तथा सहकािी बैंक सम्बजन्ध प्रादेजशक नीनत, कानून, तथा मापदण्डको तिवमा ि कायावन्वयन, 

संचालन अनमुनत, ननयमन, तथयांक व्यवस्थापन ि अध्ययन अनसुन्धान 

३०. सहकािी बचत तथा ऋणको परिचालन सम्बजन्ध प्रादेजशक मापदण्ड ननधाविण ि ननयमन 

३१. सहकािी सम्बजन्धमा संजघय, अन्तिप्रादेजशक ि स्थानीयतहका संघ संस्थासंग समन्वय ि सहकायव 
३२. सहकािी क्षेरको क्रवकास तथा प्रवधवन, क्षमता अनभवकृ्रर्द् ि परिचालन 

 



३. मन्रालयको संगठन संिचना कमवचािी संख्या एवम ्कायव क्रवविण 
३.१ मन्रालयको संगठन संिचना

मन्री 

सजचव 

िािपराक्रित प्रथम(प्रा.) (कृ./समहुकृत नहनेु) - १ 

नायब सबु्बा ५/६(प्र./सा. प्र.) - १ 

ननिी सजचवालय 

शािा अनधकृत  ७/८ (प्र./सा. प्र.) - १ 

नायब सबु्बा ५/६ (प्र./सा. प्र.) - १ 
 

 

 

 

 

प्रशासन तथा सहकािी क्रवकास 
महाशािा 

उप-सजचव ९/१० (प्र./सा.प्र.) - १ 

योिना तथा अनगुमन महाशािा 
वरिष्ठ कृक्रष क्रवकास अनधकृत  ९/१० 
(कृक्रष/ए.ई.एण्ड माकेक्रटङ्ग) - १  

पशपुन्ित क्रवकास महाशािा 
बरिष्ठ पश ुक्रवकास अनधकृत ९/१० 
(कृक्रष/ला.पो.एण्ड डे.डे) - १  

िाद्य सिुक्षा तथा कृक्रष 
व्यवसाय प्रवर्द्वन महाशािा 
वरिष्ठ कृक्रष क्रवकास अनधकृत 
(कृक्रष/कृक्रष प्रसाि)-१  

भनूम व्यवस्था महाशािा 
उप-सजचव ९/१० (प्र./सा.प्र.) - १ 

भनूमस्रोत नक्सािन महाशािा 
प्रमिु नापी अनधकृत ९/१०  

(ईजन्ि/सभे.)-१ 

िग्गा प्रशासन शािा 
शािा अनधकृत ७/८ (प्र./सा.प्र.)-१ 

ना.स.ु ५/६ (प्र.∕सा.प्र.)−१ 

 

  

भनूम सधुाि शािा 
शािा अनधकृत ७/८ (प्र./सा.प्र.)-१ 

ना.स.ु. ५/६ (प्र.∕सा.प्र.)−१ 

 

बसोबास व्यवस्थापन शािा 
शािा अनधकृत ७/८ (प्र./सा.प्र.)-१ 

ना.स.ु. ५/६ (प्र.∕सा.प्र.)−१ 

  

भौगोनलक सूचना,भू सूचना प्रणाली 
तथा भू-उपयोग योिना शािा 
नापी अनधकृत ७/८ (ईजन्ि./सभे)-१ 

सभेयि ५/६ (ईजन्ि./सभे)-१ 

 

 

  भू-सूचना प्रक्रवनध शािा 
नापी अनधकृत ७/८ (ईजन्ि∕सभे)−१ 

कम्प्यटुि ईन्ि. ७/८  (क्रवक्रवध)-1  

कम्प्यटुि अपिेटि ५/६ (क्रवक्रवध)-१
  

पशपुन्ित उत्पादन तथा तथयाकं 
व्यवस्थापन शािा 
प.क्रव.अ. ७/८ (कृक्रष/ला.पो.डे.डे)−१ 

प.से.प्रा. ५/६ (कृक्रष/ला.पो.डे.डे.)−१ 

 
 

  

पशसु्वास्थय तथा ननयमन शािा 
पश ुजचक्रकत्सक ७/८ (कृक्रष/भेट)−१ 

प्रा.स.. ५/६ (कृक्रष/ला.पो.डे.डे)−१ 

प्रा.स्वा.प्रा. ५/६ (कृक्रष/भेट)−१ 

 

पशपुन्ित व्यवसाय प्रवर्द्वन शािा 
पश ुजचक्रकत्सक ७/८ (कृक्रष∕भेट)−१ 

प.क्रव.अ. ७/८ (कृक्रष∕ला.पो.डे.डे)−१ 

प.से.प्रा. ५/६ (कृक्रष∕ला.पो.डे.डे.)−१ 

 

िाद्य सिुक्षा प्रवर्द्वन शािा 
कृ.प्र.अ. ७/८ (कृक्रष∕प्रसाि)−१ 

बा.क्रव.अ. ७/८ (कृक्रष∕बाली 
क्रवकास)−१ 

िा.अ.अ. ७/८ 
(कृक्रष/िा.पो.ग.ुनन.)-१ 

प्रा.स. ५/६ (कृक्रष/कृक्रष प्रसाि)-१ 
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३.३ कायव क्रवविण 

प्रशासन तथा सहकािी क्रवकास महाशािा 
 आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सशुासन प्रवर्द्वन सम्बन्धी कायव सम्पादन गने  

 अन्ति मन्रालय समन्वय  

 अन्ति महाशािा समन्वय 

 आन्तरिक ननयन्रण प्रणालीको स्थापना ि कायावन्वयन 

 मजन्रपरिषदमा पेश गरिने प्रस्तावहरु तयाि पाने तथा मातहतका शािाहरुको कायवको मानसक प्रगनत ननयनमत 
रुपमा नलई मन्रालयको सजचव समक्ष पेश गने तथा मन्रालयको सजचवको ननदेशन अनसुाि मन्रालय सहि 
रुपमा संचालन गने 

प्रशासन शािा 
 मन्रालयबाट हनुे सम्पूणव प्रशासननक कायवहरु सम्पादन गने तथा मातहतका कायावलयहरुको प्रशासननक 

कायवहरुको समन्वय गने, 

 मन्रालय ि अन्तगवतका कमवचािीहरुको ननयजुि, क्रवदा, काि, सरुवा, बढुवा, तानलम, प्रोत्साहन, पिुस्काि, िारवजृत्त, 

क्रवभागीय कािवाही लगायतका प्रशासननक कायवहरु सम्पादन गने ननणवयका लानग िाय साथ पेश गने, 

 मन्रालय ननिीक्षण, पालो-पहिा, सिसफाई, सवािी साधनको व्यवस्था आदद कायवहरु गने गिाउन,े 

 मन्रालय ि मातहतका सबै कायावलयका कमवचािीहरुको कायवसम्पादन मलु्यांकन सम्बन्धी सम्पूणव काम गने, 

 मन्रालयमा माग भई आएका प्रशासननक िाय, सल्लाह, सझुाव तथा ननदेशनहरु सम्बजन्धत ननकायलाई उपलव्ध 
गिाउन,े 

 मन्रालय ि अन्तगवतका कायावलयहरुको सम्पूणव प्रशासननक कायवहरुको अनगुमन, समन्वय ि ननदेशन गने, 

 स्वीकृत वाक्रषवक कायविम कायावन्वयन, अनगुमन तथा मूल्यािन गिी आवश्यकता अनसुाि महाशािा प्रमिु समक्ष 
पेश गने । 

 कमवचािी प्रशासनको ननणवयको िममा महाशािा प्रमिुलाई िाय उपलव्ध गिाउने, 
 शािालाई तोक्रकएका कायवहरुका अनतरिि कुनै पनन शािाले सम्पादन गने भनी क्रकटानी नगिीएका सम्पूणव कायव 

गने, 

सहकािी तथा गरिबी ननवािण शािा 
 सहकािी संस्था सहकािी संघ तथा सहकािी बैि सम्बन्धी प्रादेजशक नीनत कानून तथा मापदण्डको तिुवमा ि 

कायावन्वयन, सञ्चालन अनमुनत, ननयमन, तथयाि व्यवस्थापन ि अध्ययन अनसुन्धान, 

 सहकािी क्षेरको क्रवकास तथा प्रवर्द्वन, क्षमता अनभवकृ्रर्द् ि परिचालन, 

 सहकािी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी प्रादेजशक मापदण्ड ननधाविण ि ननयमन, 

 सहकािी सम्बन्धमा संघीय अन्तिप्रादेजशक ि स्थानीय तहको संघ संस्थासुँग समन्वय ि सहकायव, 
 गिीबी ननवािण सम्बन्धी प्रादेजशक नीनत कानून मापदण्ड एवम ्योिनाको तिुवमा कायावन्वयन ि ननयमन तथा 

अध्ययन अनसुन्धान सवेक्षण, सूचना सिलन गिीब घि परिवाि पक्रहचान सामाजिक सिुक्षा ि संिक्षण, 

कानून तथा फैसला कायावन्वयन शािा 
 सजचव, महाशािा प्रमिुहरु, ननदेशनालय वा आयोिनाहरुवाट कानूनी िाय माग भएको क्रवषयमा कानूनी िाय 

पिामशव उपलब्ध गिाउने सम्बन्धी कायव गने, 

 मन्रालय ि अन्तगवतका कायावलयहरुमा पिेका क्रववाद ननरुपण सम्वन्धी क्रवषयमा नलजित िवाफ तथा पनुिावेदन 
पर तयाि गिी सम्वजन्धत ननकायमा दताव गिाउने, फैसला कायावन्वयन सम्बन्धी कायव गने, 



 सजचव, महाशािा प्रमिुहरु वा ननदेशनालय वा आयोिनाहरुको कानून सम्वन्धी क्रवषयमा मन्रालय तफव वाट 
न्याक्रयक, अधव न्याक्रयक क्रवषयमा मन्रालयको  तफव वाट प्रनतनननधत्व गने सम्बन्धी कायव गने, 

 मन्रालयबाट संसद तथा मजन्रपरिषदमा पेश गरिने क्रवधयेक तथा ननयमावलीहरुको  मस्यौदा, 
ननदेजशका, कायवक्रवनधहरु सम्बन्धीत महाशािाहरुको समन्वयमा ्ा्ट गने, 

 अदालतबाट मन्रालय ि अन्तगवतका कायावलय सम्बन्धमा भएका फैसला कायावन्वयन गने, 

 मन्रालय ि अन्तिगतका ननकायहरुका लानग आवश्यक ऐन ननयम तिुवमा ि संशोधन सम्बन्धी कायव 
 मन्रालयको तफव बाट क्रफिादपर प्रनतउत्तिपर रिट ननवेदन नलजित िवाफ पनुिावेदनपर तयाि गिी सम्बजन्धत 

ननकायमा पठाउने कायव 
 प्रदेश िािपरमा प्रकाशन गनुव पने सूचना सम्बन्धी कायव 

आनथवक प्रशासन शािा 
 मन्रालयको आनथवक–क्रवत्तीय प्रशासन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने, 

 आयोिना ि कायविमहरुको आवनधक क्रवविण तथा फाुँटवािीहरु तयािी सम्बन्धी कायव गने, 

 मन्रालय ि अन्तगवतका कायावलयहरुबाट सञ्चालन हनुे आयोिना ि कायविमहरुको साधािण तथा पूुँजिगत बिेट 
तयािीका िममा योिना शािासुँग समन्वय गने, 

 मन्रालय ि अन्तगवतका कायावलयहरुका लानग कोष तथा लेिा ननयन्रक कायावलयबाट चाल ुि पूुँजिगत बिेट 
ननकासा आनथवक कािोवाि गने, शे्रस्ता िाख्न ेि ननयनमत रुपमा प्रनतवेदन तयािी सम्बन्धी कायव गने, 

 बहवुषीय िरिद गरुुयोिनाको िचव सम्बन्धी अनभलेि िाख्न,े 

 आन्तरिक तथा अजन्तम लेिापिीक्षण सम्बन्धी कायव गने, 

 महालेिापिीक्षकको कायावलयबाट औलं्याईएका वेरुि ुतथा पेश्की फर्छ्यौट सम्बन्धी कायव गने, 

 सजचव ि महाशािा प्रमिुलाई आनथवक प्रशासनको ननणवयमा िाय प्रनतकृया ददने सम्बन्धी कायव गने, 

 महालेिा ननयन्रक कायावलयको ननदेशन कायावन्वन समबन्धी कायव गने, 

 मन्रालयका महाशािाहरु बीच बिेट तथा आनथवक कायविमको समन्वय गने, 

योिना तथा अनगुमन महाशािा 
 भमूी ब्यवस्था, कृक्रष, पशपुजन्ि तथा सहकािी क्रवकास सम्बन्धी बाक्रषवक कायविम ि बिेट तिुवमा एवं अन्य 

महाशािासुँग समन्वय गने । 

 कृक्रष, पश,ु सहकािी तथा भमूी सम्बन्धी नीनत ननमावण तथा आवनधक योिनाहरुको तिुवमा ि अन्य महाशािासुँग 
समन्वय गिी अनगुमन तथा क्रवश्लषेण एवं कृक्रष सम्बन्धी क्षेर/उपक्षेरको आनथवक क्रवश्लषेण कायव गने, गिाउने। 

 प्रदेश मन्रालय अन्तगवत िहेका ननदेशनालय तथा कायावलयहरुको िनशजिको वस्तजुस्थनत अद्यावनधक गने तथा 
ननजित मापदण्ड तथा नीनतगत ब्यवस्था गिी िनशजिको क्षमता क्रवकासका लानग िाक्रष्ट्रय तथा अन्तिाक्रष्ट्रय 
स्तिका उच्च अध्ययन, अनसुन्धान तथा तानलम व्यवस्थाको लानग अन्य महाशािासुँग समन्वय गने । 

 प्रादेजशक योिना आयोग, आनथवक मानमला तथा योिना मन्रालय ि अन्य सम्बर्द् ननकायसुँग समन्वयमा िही 
योिनागत कायवहरु गने । 

 प्रदेश मन्रालय ि अन्तगवतका आयोिना तथा कायविमहरु ि क्रवकास साझेदाि ननकाय तथा वैदेजशक सहायतामा 
संचालन हनुे आयोिनाहरुको सम्भाब्यता, प्रस्ताव तयािी, नननत ननमावण, बिेट तिुवमा, नमवस, कायवयोिना, समीक्षा 
तथा अनगुमन एवं मूल्यांकन गने, गिाउने । 

 योिना तथा कायविमको ननयनमत रुपमा (मानसक, दै्वमानसक, चौमानसक ि बाक्रषवक) कायव प्रगनत जस्थनतको समीक्षा 
गने, गिाउने ि पषृ्ठपोषण गने । 



 मन्रालयको कायविम तथा आयोिना सम्बन्धमा समय समयमा प्राप्त ननदेशनहरुको कायावन्वयन ि अन्ति 
ननकाय समन्वय गने, गिाउने । 

 योिना तथा कायविम सम्बन्धमा मातहतका ननकायहरुबाट प्राप्त समस्या समाधानाथव आवश्यक कािवाही गने । 

 कृक्रष क्षेरको योिना, अनगुमन तथा मूल्यांकनको लानग आवश्यक तथयांक एवं सूचना प्रवाह गने । 

 अधवबाक्रषवक, बाक्रषवक तथा कायविम उपलजब्ध सम्बन्धका कृक्रष तथयांकहरुको संकलन, नबश्लषेण, लेिन तथा 
प्रकाशन गने । 

 समय सापेक्ष कृक्रष सम्बन्धी नीनत तथा आवनधक योिनाहरुको तिुवमा, क्रवश्लषेण तथा परिमािवन गिी कायविम 
कायावन्वयनमा समन्वय गने । 

 कृक्रष क्षेरको क्रवकासको लानग आयोिनाहरुको प्रस्ताव तयािी गिी क्रवनभन न ननिी तथा बैदेजशक दात ृसंस्थाहरुसुँग 
कायवगत समन्वय गने । 

 योिना तिुवमा गदाव लैक्रङ्गक मूल प्रवाहीकिण ि समावेशीकिणका नसर्द्ान्तलाई प्रादेजशक मन्रालय ि अन्तगवतका 
ननकाय ि आयोिनाहरुबाट सञ्चालन हनुे कृक्रष कायविमहरुमा संस्थागत गिी सोको लेिािोिा िाख्न ेतथा लैक्रङ्गक 
तथा सामाजिक समावेजशकिण सम्बन्धी सम्पकव  क्रवन्दकुो रुपमा कायव गने । 

 कृक्रष बिाि, बालीनाली तथा पशपंुक्षी जस्थनत ननिीक्षण तथा चौमानसक प्रनतवेदन लगायत अन्य प्रकाशन सम्वन्धी 
कायव गने । 

 भमूी ब्यवस्था, कृक्रष, पशपुजन्ि तथा सहकािी क्रवकास सम्बन्धी बाक्रषवक कायविम ि बिेट अनरुुप मन्रालय तथा 
मातहतका कायावलयबाट संचालन हनुे कायविमहरुको सम्बजन्धत महाशािासुँग समन्वय गिी अनगुमन तथा 
मूल्याकंन कायव प्रभावकािीताका साथ गने गिाउने । 

योिना तथा िनशजि शािा 
 प्रादेजशक कायविम तथा विेट तिुवमा मागवदशवन तथा विेट नसनलङ्ग सम्वन्धी कायव । 

 मन्रालयको कायविम तथा बिेट कम्पाइल तथा स्वीकृतीको व्यवस्था सम्वन्धी कायव । 

 ननतिामूलक बिेट तिुवमाको नीनतगत तथा सुँस्थागत व्यवस्था सम्वन्धी कायव । 

 कायविम तथा बिेट कायावन्वयन सहिीकिण ि समन्वय । 

 संजघय तथा स्थाननय बिेट तथा कायविमसगं समन्वय । 

 कमवचािीको क्षमता अनभबकृ्रर्द्सम्बजन्ध योिना कायविम तथा कायवन्वयन व्यवस्था । 

 योिना सम्बजन्ध अन्य महाशािा तथा मन्रालय मातहतका कायावलयसगं समन्वय ि सहिीकिण । 

 लैंनगक उत्तिदायी बिेट कायावन्वयनको व्यवस्था । 

अनगुमन मूल्याकंन शािा 
 कायविमको ननतिामूलक अनगुमन तथा मूल्यािन कायव, मापदण्ड ि प्रक्रिया । 

 संजघय अनगुमन तथा मूल्याकंन पद्दतीसगं समन्वय । 

 मन्रालय ननदेशनालय तथा मातहतका कायावलयबाट संचानलत कायविमको उपलजब्ध नबश्लषेण तथा प्रगती तयािी 
। 

 प्रादेजशक आयोिना तथा कायविमको अनगुमन तथा मूल्याुँकन । 

 चौमानसक तथा बाक्रषवक प्रगनत सनमक्षा ि प्रनतवेदन । 

 कृक्रष बिाि, बालीनाली तथयांक संकलन नबनधको नबकासका लानगननदेजशका तयािी तथा परिमािवन, तानलम आदद 
सन्चालन गने । 

 कृक्रष बिाि, बालीनाली तथा पशपंुक्षी जस्थनत ननिीक्षण तथा दै्वमानसक प्रनतवेदन प्रकाशन गने । 

 अधवबाक्रषवक, बाक्रषवक कृक्रष तथयांक संकलन, प्रशोधन, अनगुमन, अनमुान तथा प्रकाशन गने । 



 कृक्रष क्षेरसुँग सम्बजन्धत तथयाक सम्बन्धी सम्पूणव कायवहरुको समन्वय गिी सम्पकव  क्रवन्दकुो रुपमा कायव गने । 

 िाक्रष्ट्रय महत्वको तथयाुँक तथा सूचना संकलन तथा अद्यावनधक गने कायवमा समन्वयात्मक भनूमका िेल्ने । 

नीनत तथा मापदण्ड शािा 
 मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरुको नीनतको आवश्यकताको पक्रहचान, क्रवश्लषेण तथा तिुवमा समन्वय । 

 मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरुको नीनत कायावन्वयनको अवस्था सहिीकिण । 

 िनशजि क्रवकास नीनत, मापदण्ड । 

 कायविमको ननतिामूलक अनगुमन तथा मूल्यािन नीनत, मापदण्ड । 

 मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरुको नीनत मापदण्डहरुको अनगुमन ि मूल्याकंन तथा पषृ्ठपोषण । 

 अन्य मन्रालय तथा केन्रीय ननकायहरुवीच नीनतगत क्रवषयमा समन्वय । 

 लैंनगक मूलप्रवाहीकिण नीनत तथा मापदण्ड । 

 नीजि तथा गैि सिकािी क्षेर वीच नीनतगत नबषयमा समन्वय। 

 समावेशी नीनत, कायविम, मापदण्ड। 

िाद्य सिुक्षा तथा कृक्रष व्यवसाय प्रवर्द्वन महाशािा 
प्रदेशको िाद्य सिुक्षा सम्बन्धी नीनत तथा योिना तिुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कायवहरु 

व्यवसाक्रयक कृक्रष प्रणालीको क्रवकासका लानग आवश्यक नीनत, मापदण्ड तथा योिना ननमावणमा समन्वय गने  

कृक्रष क्रवकासमा देजिएका समस्याहरुको समाधानका लानग आवश्यक कायव गने तथा मातहतका शािाहरुको कायवको 
मानसक प्रगनत ननयनमत रुपमा मन्रालयको सजचव समक्ष पेश गने तथा मन्रालयको सजचवको ननदेशन अनसुाि कृक्रष 
क्रवकास सम्बन्धी कायविम सहि रुपमा संचालन गनव समन्वय गने 
िाद्य सिुक्षा प्रवर्द्वन शािा 

 प्रदेशस्तिमा िाद्य सिुक्षाको अवस्थाको अनगुमन तथा क्रवश्लषेण गिी मन्रालयलाई पषृ्टपोषण गने, 

 प्रदेशस्तिमा मल, वीउ, बेनाव, क्रवषादी, कृक्रष यन्र लगायतका कृक्रष सामग्रीको आपूनतव जस्थतीको ननयनमत अनगुमन 
गिी मन्रालयलाई पषृ्टपोषण गने, 

 प्रदेशस्तिमा िाद्यसिुक्षाको दृक्रष्टकोणले महत्वपूणव क्षेर ि समदुायको पक्रहचान गिी िाद्य सिुक्षा सम्बन्धी 
प्रवधवनात्मक कायविमहरु सञ्चालन गनव समन्वय गने, 

कृक्रष व्यवसाय प्रवर्द्वन तथा बिाि क्रवकास शािा 
 कृक्रष व्यवसाय प्रवधवन सम्बन्धी नीनत तथा कायविम तिुवमा, नीनत तथा कायविमको कायावन्वयनमा समन्वय ि 

अनगुमन गिी मन्रालयलाई पषृ्ठपोषण गने, 

 कृक्रष उपि बिाि तथा पूवावधाि क्रवकास नीनत तथा कायविम तिुवमा, नीनत तथा कायविमको कायावन्वयनमा 
समन्वय ि अनगुमन गिी मन्रालयलाई पषृ्ठपोषण गने, 

 प्रदेशस्तिमा व्यवसाक्रयक कृक्रषको दृक्रष्टकोणले महत्वपूणव पकेट क्षेरको पक्रहचान गिी कृक्रष व्यवसाय प्रवधवन 
सम्बन्धी कायविमहरु सञ्चालन गनव समन्वय गने, 

 कृक्रष नबमा सम्बन्धी नीनत तथा योिना तिुवमा ि कायावन्वयन, 

कृक्रष िैक्रवक क्रववधता तथा िलवाय ुपरिवतवन शािा 
 िैक्रवक क्रवक्रवधता ि िैक्रवक प्रक्रवनध सम्बन्धी कानून मापदण्ड ि ननयमन 

 प्राङ्गारिक कृक्रष, GAP, IPM, IPNS, ददगो भ-ूव्यवस्थापन िस्ता ददगो कृक्रष क्रवकासका पर्द्नतहरुको प्रवर्द्वन सम्बन्धी 
आवश्य कायव 

 कृक्रष क्षेरमा िलवाय ुपरिवतवन असि न्यूनीकिण तथा अनकूुलन कायव सम्बन्धी, कानून, मापदण्ड ि ननयमन 



 िलवाय ुपरिवतवनका कृक्रष क्षेरमा असिबािे अध्ययन, अनसुन्धानको व्यवस्था 
िाद्य प्रक्रवनध शािा 

 िाद्य प्रक्रवनध सम्बन्धी अनसुन्धान ि क्रवकासमा समन्वय 

 िाद्य वस्त ुगणुस्ति मापदण्ड ि ननयमन सम्बन्धी कायव 
पशपुन्ित क्रवकास महाशािा 

 पशपुन्ित सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान तथा प्रवर्द्वन कायव 
 तथयाि संकलन प्रणालीको व्यवस्थापन ि स्रोत संिक्षण कायव 
 बिेट तथा कायविम, आयोिना / परियोिनाहरुको योिना तिुवमा, कायावन्वयन 

 पशपुन्ित आनवंुजशकी श्रोत संिक्षण सम्बर्द्वन ि उपयोग 

 प्रादेजशक स्तिीय पश ुस्वास्थय तथा पश ुसेवा सम्बन्धी कानून, ऐन, ननयम, तिुवमा ि व्यवस्थापन 

 पशपुन्ितिन्य महामािी  ननयन्रण तथा व्यवस्थापन 

 पशपुन्ित क्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव 
 भेटेिीनिी िनस्वास्थय, िनुोक्रटक िोग, एजन्टबायोक्रटक िेनसस्टेन्स, ्ग िेजिड्यु लगायतका िनस्वास्थयका क्रवषयमा 

एक स्वास्थय अवधािणा सम्वन्धी कायवहरु 

 पशपुन्ित तथा मत्स्य क्रवकास सम्बन्धी कायवक्रवनध, ननदेजशका तथा मापदण्डको कायव 
 पशपुन्ितिन्य  याजन्रकीकिण औद्योनगकीकिण, उद्योग व्यवसाक्रयकीकिणको क्रवकास तथा प्रवर्द्वन 

 क्रवश्वक्रवद्यालय, तानलम प्रदायक संस्था तथा अन्य ननकायहरुसंग प्रक्रवनध क्रवकास सम्बन्धी सहकायव, तथा समन्वय 

पशपुन्ित उत्पादन तथा तथयाकं व्यवस्थापन शािा 
 पशपुन्ित सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान तथा प्रवर्द्वन कायव 
 प्राकृनतक िलाशयहरु (पोििी, नदीनाला, ताल तलैया एवं घोल तथा नसम) मा मत्स्य पालन सम्भाव्यता 

अध्ययन, प्रवर्द्वन तथा ननयमन कायव 
 तथयाि संकलन प्रणालीको व्यवस्थापन ि स्रोत संिक्षण कायव 
 प्रादेजशक िाद्य सिुक्षा ि पोषण (दधु, फुल ि मास)ु िाद्य अनधकाि, िाद्य सम्प्रभतुा ि िाद्य गणुस्ति सम्बन्धी 

कायवहरु 

 प्रिननका लानग वीउ क्रविनको आपूनतव व्यवस्था ि ननयमन 

 सामकु्रहक पशपुन्ित पालन किाि व्यवस्थाको कायावन्वयन ि प्रबर्द्वन 

 बिेट तथा कायविम, आयोिना/परियोिनाहरुको योिना तिुवमा, कायावन्वयन 

 पशपुन्ित आनवंुजशकी श्रोत संिक्षण सम्बर्द्वन ि उपयोग 

पश ुस्वास्थय तथा ननयमन शािा 
 प्रादेजशक स्तिीय पश ुस्वास्थय तथा पश ुसेवा सम्बन्धी कानून, ऐन, ननयम, तिुवमा ि व्यवस्थापन 

 पशपुन्ितिन्य िोगको  ननदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन ि ननयमन 

 पशपुन्ितिन्य पदाथवहरुको पोषण तत्वयिु बस्तकुो उपयोग, उत्पादन ि नबिी क्रवतिणको अनगुमन ि ननयमन 
सम्बन्धी कायवहरु 

 पश ुस्वास्थय सम्बजन्ध प्रयोगशालाको सम्बन्र्द्ता ि स्तिीकिण सम्वन्धी नीनत ि मापदण्ड 

 भेटेिीनिी िनस्वास्थय, िनुोक्रटक िोग, एजन्टबायोक्रटक िेनसस्टेन्स, ्ग िेजिड्यु लगायतका िनस्वास्थयका क्रवषयमा 
एक स्वास्थय अवधािणा सम्वन्धी कायवहरु 

 पश ुस्वास्थय तथा पश ुसेवा सम्बन्धी कानून, ऐन, ननयम, कायवक्रवनध, ननदेजशका मापदण्ड तिुवमा ि व्यवस्थापन 

 पशसु्वास्थयसुँग सम्बजन्धत प्रमाणीकिण सम्बन्धी कायव गने 



 पशपुन्ितिन्य महामािी  ननयन्रण तथा व्यवस्थापन 

 मास ुतथा मासिुन्य पदाथवको गणुस्ति ननधाविण तथा ननयमन 

 असल भेटेरिनिी अभ्यास कायावन्वयन 

 पश ुकल्याण सम्बन्धी मापदण्ड समन्वय तिुवमा ि कायावन्वयन 

 पशपुन्ित क्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव 
पशपुन्ित व्यवसाय प्रवर्द्वन शािा 

 पशपुन्ित तथा मत्स्य क्रवकास सम्बन्धी कायवक्रवनध, ननदेजशका तथा मापदण्डको कायव 
 पशपुन्ितिन्य  याजन्रकीकिण औद्योनगकीकिण, उद्योग व्यवसाक्रयकीकिणको क्रवकास तथा प्रवर्द्वन 

 पशपुन्ित पालक कृषक, उद्यमी, व्यवसाक्रयहरुको क्षमता अनभबकृ्रर्द् तानलम तथा सशजिकिण 

 पशपुन्ित बिाि, पूवावधाि ि पशपुन्ित फामव केन्रहरुको क्रवकास, क्रवस्ताि तथा सञ्चालन 

 Smart Livestock Village  स्थापना 
 उन कापेट पजश्मना लगायतका उत्पादन क्रवकास ि प्रवर्द्वनका कायवहरु 

 क्रवश्वक्रवद्यालय, तानलम प्रदायक संस्था तथा अन्य ननकायहरुसंग प्रक्रवनध क्रवकास सम्बन्धी सहकायव, तथा समन्वय 

 मािा तथा िलीय िीव पालनको नवीनतम प्रक्रवनधहरुको मापदण्ड ि क्रवस्ताि सम्वन्धी कायव 
 मत्स्य क्रवि आपूनतव, गणुस्ति, मापदण्ड ि ननयमन सम्वन्धी कायव 

भनूम व्यवस्था महाशािा 
 भनूम प्रशासन, भनम सधुाि, िग्गा नापिाुँच सम्वजन्ध प्रशासन, भ-ूउपयोग सम्बजन्ध नननत तथा व्यवस्थापन तथा 

चक्लावजन्द सम्वजन्ध प्रादेशीक नननत कानून तथा मापदण्डको तिुवमा, कायावन्यन ि ननयमन । 

 सिकािी िग्गा, सावविननक िग्गा, पनतव िग्गा, गठुत िग्गाहरुको प्रादेजशक अनभलेि व्यवस्थापन तथा संिक्षण, 

 मालपोत िजिषे्टशन, िग्गा दताव, िग्गाको मूल्यांकन, िग्गा प्रशासन, दाजिला िािेि, स्वानमत्त्व हस्तान्तिण, 

िग्गाको हदबन्दी सम्बजन्ध प्रादेजशक नननत तथा मापदण्ड तिुवमा ि कायावन्यन, 

 सकुुम्वासी, मिु कमैया, कम्लहिी, हनलया, हिवा, चिवा लगायत भनूमक्रहन वगवको स्थाई वसोवास, जिक्रवकोपािवनको 
लानग प्रादेजशक नननत कानून तथा मापदण्ड तिुवमा कायावन्वयन ि ननयमन, 

 भनूम व्यवस्था सम्वजन्ध कमवचािीहरुका लानग प्रादेजशक सेनमनाि, गोष्ठी तथा तानलम सम्बजन्ध नननत तिुवमा, 
कायावन्यन ि ननयमन, 

 केजन्रय सिकािबाट प्राप्त हनुे नक्शा, भौगोनलक सूचना एंव अनभलेिहरुको आधािमा प्रादेजशक नाप नक्शा ि 
अनभलेिलाई वैज्ञाननक व्यवस्थापन तथा संिक्षण । 

 नाप नक्साको ननयन्रण क्रवन्दकुो स्थापना तथा संचालन। 

 क्रकत्ता नापी ि भनूमलगत सम्वजन्ध मापदण्ड ननधाविण ि कायावन्वयन । 

 सिकािी िग्गा नलिमा ददने सम्वजन्ध नननत कानून तथा मापदण्ड तिूवमा, कायावन्वयन ि ननयमन । 

 सवै प्रकािका गठुत िग्गाहरुको व्यवस्थापन सम्वजन्ध नननत, कानून, मापदण्ड तथा योिना तिुवमा कायवन्वयन ि 
ननयमन एवं सो िग्गाहरुको तथयांक सूचना संकलन, संिक्षण एवं अनभलेि व्यवस्थापन । 

भनूम श्रोत नक्शाकंन महाशािा 
 आधनुनक सूचना प्रक्रवनधको उपयोग गिी भनूमसुँग सम्वजन्धत शे्रस्ता, नक्सा लगायतका सम्पूणव सूचनाहरुलाई 

कम्प्यूटि प्रणालीमा प्रक्रवष्ट गिाई िनतालाई भिपदो सिल, सहि सेवा/सूचना प्रवाह गिाउन भ-ूसूचना प्रणाली 
(LIS) को क्रवकासमा सहयोग परु् याउन समन्वय गने ि सोको लानग एकद्वाि प्रणालीलाई माध्यम वनाउने। 



 भनूमको उपयोगद्वािा कृक्रषको उत्पादकत्व वकृ्रर्द् गनव एवम गरिवी ननवािण तथा वाताविण संिक्षण कायवमा समेत 
सहयोग परु् याउने गिी नीनत ननमावता, अनसुन्धानकताव तथा उपभोिाहरुलाई वस्तपुिक भ-ूसूचना उपलव्ध गिाउन 
समन्वय गने। 

 E-Governance System  लागू गने सन्दभवम IT Focal Person को रुपमा कायव गने। 

 भ-ूसूचनालाई क्रवश् वसनीय, गणुस्तियिु ि वस्तपुिक वनाउने ि भ-ूसूचनालाई उपभोिा माझ सहि पहूुँच हनुे 
व्यवस्था गने। 

 भिपदो भ-ूसूचना प्रणालीको क्रवकास गनव प्रादजशक ि िाक्रष्ट्रय क्षेरमा स्थाक्रपत सम्वजन्धत ननकायहरुसुँग सम्पकव  ि 
समन्वय कायम गिी प्रक्रवनध क्रवकास ि हस्तान्तिण गनव सघाउ प-ुयाउने ि Pro-Active Role समेत ननवावह 
गने। 

 भ-ूसूचना प्रणालीलाई National Geographic Information System (िाक्रष्ट्रय भौगोनलक सूचना प्रणाली) सुँग 
आवर्द् गिाउन प्रभावकािी भनुमकाका लानग पहल गने। 

 भ-ूसूचना प्रक्रवनधसुँग सम्वजन्धत अध्ययन, अनसुन्धान, गोष्ठी, सेनमनाि आददमा भाग नलई Continuous 

Professional Development (CPD) का लानग पहल गने। 

४. मन्रालयबाट प्रदान गरिन ेसेवा 
 मन्रालयबाट सूचना माग सम्बन्धी सेवा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ि ननयममावली अनसुाि प्रदान हनुे गिेको 

ि । मन्रालय अन्तगवतका ननकायहरुबाट हनुे गिेका क्रियाकलापमा मन्रालयले नीनतगत कायव ि समन्वय गनव 
तथा सो क्रवरुर्द्को उििुी तथा गनुासो सनु ने गिेको ि । 

५. मन्रालय महाशािा शािा ि जिम्मेवाि अनधकािी एवं सम्बजन्धत शािा प्रमिु 

मन्रालयको कायवक्षेर नभर समाक्रहत गरिएको कायव क्रवविण बुुँदा नं २ मा उल्लेि गरिएका क्रवनभन न क्रियाकलापहरु 
संचालन गनव मन्रालयमा देहाय बमोजिमको शािा महाशािाहरुको व्यवस्था गरिएको ि । 

ि. 
सं. 

महाशािा ि महाशािा प्रमिुको नाम शािाहरुको नाम शािा प्रमिुको 
नाम 

१ योिना तथा अनगुमन महाशािा 
वरिष्ठ कृक्रष क्रवकास अनधकृत श्री 
क्रटकािाम थापा 

योिना तथा िनशजि शािा श्री क्रटकेन्र कुश्मी 
अनगुमन तथा मूल्यांकन शािा श्री घनश्याम 

चौधिी 
नीनत तथा मापदण्ड शािा श्री महेश चन्र 

िोशी 
२ िाद्य सिुक्षा तथा कृक्रष व्यवसाय 

प्रवर्द्वन महाशािा 
वरिष्ठ कृक्रष क्रवकास अनधकृत श्री 
क्रटकािाम थापा 

िाद्य सिुक्षा प्रवर्द्वन शािा श्री गंगादत्त 
अवस्थी 

कृक्रष व्यवसाय प्रवर्द्वन तथा बिाि क्रवकास शािा श्री गंगादत्त 
अवस्थी 

कृक्रष िैक्रवक क्रववधता तथा िलवाय ुपरिवतवन 
शािा 

श्री नमना कुमािी 
पौडेल 

िाद्य प्रक्रवनध शािा श्री आिनत भट्ट 
३ पशपुन्ित क्रवकास महाशािा 

वरिष्ठ कृक्रष क्रवकास अनधकृत श्री 
क्रटकािाम थापा 

पशपुन्ित उत्पादन तथा तथयांक व्यवस्थापन 
शािा 

श्री हरिदत्त िोशी 

पश ुस्वास्थय तथा ननयमन शािा श्री हरिदत्त िोशी 



पशपुन्ित व्यवसाय प्रवर्द्वन शािा श्री हरिदत्त िोशी 
४ भनूम व्यवस्था महाशािा िग्गा प्रशासन शािा श्री धमविाि ओझा 

भनूम सधुाि शािा श्री धमविाि ओझा 
बसोबास व्यवस्थापन शािा श्री धमविाि ओझा 

५ भनूमश्रोत नक्सांकन महाशािा भौगोनलक सूचना भ ूसूचना प्रणाली तथा भ ू
उपयोग योिना शािा 

श्री धमविाि ओझा 

भ ूसूचना प्रक्रवनध शािा श्री मकि िाती 
६ प्रशासन तथा सहकािी क्रवकास 

महाशािा 
वरिष्ठ कृक्रष क्रवकास अनधकृत श्री 
क्रटकािाम थापा 

प्रशासन शािा श्री नविाि भट्ट 
सहकािी तथा गरिबी ननवािण शािा श्री मोहनदेव 

अवस्थी 
कानून तथा फैसला कायावन्वयन शािा श्री िाि कुमाि झा 
आनथवक प्रशासन शािा श्री भोि िाि 

िोशी 
  

६. सेवा प्राप्त गनव लाग्न ेदस्तिु ि अवनध 

सेवा प्राप्त गनव लाग्न ेदस्तिु 

 सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ४ बमोजिम ि अन्य क्रवशेष कानूनले तोके बमोजिम 
दस्तिु 

सेवा प्राप्त गनव लाग्न ेअवनध 

 सूचनाको हक सम्बजन्ध ऐन, २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अवनधनभर ि अन्य क्रवशेष कानूनले अवनध 
तोकेकोमा सोही बमोजिम 

७. ननवेदन उििुी उपि ननणवय गने प्रक्रिया ि अनधकािी 
 प्राप्त उििुीहरु सम्बजन्धत अनधकािीले हेिी सम्बजन्धत महाशािा ि शािामा आवश्यक कािवाहीको लानग पठाइने 

ि शािा प्रमिुबाट कािवाही प्रकृया अगाडी बढाइने 
८. ननणवय उपि उििुी सनु न ेअनधकािी 
सजचव डा मदन नसंह धामी 
९. सम्पादन गिेका मखु्य मखु्य कामको क्रवविण 

 प्रादेजशक कृक्रष क्रवकास िणनीनत (PADS) लाई अजन्तमरुप ददई प्रदेश सिकािबाट २०७९ कानतवक ६ गते 
जस्वकृत 

 सदूुिपजिम प्रदेश कृक्रष तथा पशपुन्ित व्यवसाय प्रवर्द्वन ननयमावली, २०७९ मजन्रपरिषदबाट स्वीकृत 

 िाद्य सिुक्षा परिषद् गठन ननदेजशका तयाि गिी प्रदेश सिकािबाट जस्वकृती प्रदान  

 Travelling seminar on Mountain Agriculture िममा कालीकोट, मगु ुि िमु्लामा गरिएको व्यवसाक्रयक िेती 
अवलोकन 

 संघ शसतव अनदुान ि प्रदेश सिकाि तफव का कायविम मन्रालय अन्तगवतका कायावलयहरुलाई बाुँडफाुँड, संशोधन 
कायविम संचालन गने ननकायको अजख्तयािी संशोधन, स्थानानतिण,  अपूग तथा बिेट विव्यमा पिेका ति 
क्रवननयोिन नभएका कायविमका लानग बिेट माग 



 गत आ. व. २०७८।७९ मा भिुानी हनु िुटेका कायविमहरुको लानग आनथवक मानमला मन्रालयबाट थप 
बिेट माग 

 बीउ क्रविन उत्पादन आपूनतव तथा व्यवस्थापन कायविमबािे कृक्रष ज्ञान केन्र ि स्थानीय तहका प्राक्रवनधकहरुलाई 
अनभमजुिकिण 

  प्रादेजशक कृक्रष क्रवकास िणनीनत (PADS) बािे बैतडी, कञ्चनपिु, बाििुा जिल्लामा अनभमजुिकिण तथा bottom 

up program planning का लानग कृक्रष ज्ञान केन्र ि भेटेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेवा क्रवज्ञ केन्रहरु माफव त 
स्थानीय तहबाट योिना तिुवमाका लानग सहजिकिण 

 कृक्रष तथा पशपुन्ित व्यवसाय प्रवर्द्वन ननयमावली २०७९ मा भएको व्यवस्था अनसुािको क्रवशेष उत्पादन क्षेर 
ननधाविणका लानग ज्ञान केन्र ि क्रवज्ञ केन्रहरुलाई पराचाि 

 भनूम व्यवस्था, कृक्रष तथा सहकािी मन्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण (O & M) तयाि तथा 
मखु्यमन्री तथा मजन्रपरिषदको कायावलयमा प्रािजम्भक िलफल 

 भनूम व्यवस्था, कृक्रष तथा सहकािी मन्रालय अन्तगवतका अस्थाई कायावलयहरु (सहकािी िजिष्ट्राि तथा प्रजशक्षण 
कायावलय, कृक्रष ज्ञान केन्र, कैलाली, डोटी ि दाच ुवला ि भेटेिीनिी अस्पताल तथा पश ुसेवा क्रवज्ञ केन्र, कैलाली, 
डोटी, अिाम ि दाच ुवला) ि सो कायावलयहरुको दिबन्दी स्वीकृत 

 संघ सिकािबाट सदूुिपजिम प्रदेशलाई प्राप्त कोटा अनसुािको िासायननक मल (यरुिया, नडएक्रप) जिल्लाहरुलाई 
बाुँडफाुँड ि क्रवतिणमा सहजिकिण । प्रदेशलाई अपूग हनुे िासायननक मलको सहि उपलब्धताका लानग साल्ट 
टे्रनडङ्ग माफव त एमोननयम सल्फेट ि नसंगल सपुि फस्फेट मलको उपलब्धताको लानग िकम व्यवस्थापन 

 कैलािी गाउपानलकाको क्रवपतपिुमा आगलागीबाट क्रपनडतहरुको घि ननमावणका लानग भवन जशलन्यास  

 कायविम संचालनका लानग सूचना प्रकाशन 

 दगु्ध संकलन, जचस्यान तथा प्रशोधन केन्र स्थापना सहयोग 

 अत्याधनुनक बहचु्याम्बि (Multi-Chambered) जशत भण्डाि तथा प्रशोधन गहृ ननमावण 

 ननिीस्तिमा च्याउ बीउ उत्पादन केन्र स्थापना 
 ननिीस्तिमा मौिी श्रोत केन्र स्थापना 
 स्रोत बीउ उत्पादनका लानग पूवावधाि तथा प्रशोधन नबकास सहयोग 

 उन नत बीउ उत्पादकका लानग पूवावधाि तथा प्रशोधन क्रवकास सहयोग 

 मध्य पहाडमा मकै बीउ श्रोत केन्र स्थापना तथा सदुृढीकिण सहयोग कायविम 

१०. सूचना अनधकािी, प्रविा ि प्रमिुको नाम ि पद 

प्रमिु :  सजचव डा मदन नसंह धामी 
प्रविा  ि सूचना अनधकािी : वरिष्ठ कृक्रष क्रवकास अनधकृत श्री क्रटकािाम थापा 
सहायक सूचना अनधकािी : कृक्रष प्रसाि अनधकृत श्री क्रटकेन्र कुश्मी 



११. िचव तथा आनथवक कािोबाि सम्बजन्ध अद्यावनधक क्रवविण 

आ.व. २०७९।८० को वाक्रषवक बिेट ि २०७९ पौष मसान्त सम्मको िचव (रु. हिािमा) 

बिेट उपशीषवक 
क्रवननयोिन िचव िचव % 

चाल ु पूिी ीँगत िम्मा चाल ु पूिी ीँगत िम्मा चाल ु पूिी ीँगत िम्मा 
क) प्रदेश सिकाि                   

भनूम व्यवस्था, कृक्रष तथा सहकािी मन्रालय २३८५७९ ११३०५६ ३५१६३५ ३४२४५ ३७९ ३४६२४ १४.३५ ०.३४ 9.847 

कृक्रष क्रवकास ननदेशनालय १०२२४० ७७९५० १८०१९० १४८१८ २७३ १५०९१ १४.४९ ०.३५ 8.375 
कृक्रष व्यवसाय प्रवर्द्वन सहयोग तथा तानलम 
केन्र ५९९२७ ७९४८ ६७८७५ १२०७४ १३१८ १३३९२ २०.१५ १६.५८ 19.73 

माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला १५१९१ ७०५ १५८९६ ४६७७ १५४ ४८३१ ३०.७९ २१.८४ 30.39 

नबउ क्रविन प्रयोगशाला १६४८६ ५०० १६९८६ ४६०८ २५० ४८५८ २७.९५ ५० 28.6 

बाली संिक्षण प्रयोगशाला २०७८० ५०० २१२८० ७६०६ २८३ ७८८९ ३६.६ ५६.६ 37.07 

कृक्रष ज्ञान केन्रहरु ११०७५८५ १८८३० ११२६४१५ १०७५५० ४५२९ ११२०७९ ९.७१ २४.०५ 9.95 

शखु्िा फलफुल क्रवकास केन्र २०२७१ ५०० २०७७१ ५९८१ ४१९ ६४०० २९.५१ ८३.८ 30.81 

तिकािी िमव प्लाज्मा सम्बन्धन तथा नबउ 
उत्पादन केन्र १९२४९ ६०० १९८४९ ७०२३ ५८१ ७६०४ ३६.४९ ९६.८३ 38.31 

पशपुन्ित तथा मत्स्य क्रवकास ननदेशनालय ८६००१ ९०३८० १७६३८१ १७१६१ ८१२२ २५२८३ १९.९५ ८.९९ 14.33 

पश ुसेवा तानलम केन्र २७९६९ २७८० ३०७४९ ८०३५ ७३६ ८७७१ २८.७३ २६.४७ 28.52 

मत्स्य क्रवकास केन्र ३४३०० ४५०० ३८८०० १११५८ १७४१ १२८९९ ३२.५३ ३८.६९ 33.24 

भेटेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेवा क्रवज्ञ केन्रहरु ७९९०११ ४७८७० ८४६८८१ ८६२०२ १४८६४ १०१०६६ १०.७९ ३१.०५ 11.93 

प्रदेश सिकाि िम्मा २५४७५८९ ३६६११९ २९१३७०८ ३२११३८ ३३६४९ ३५४७८७ १२.६१ ९.१९ 12.18 

ि) संघ शसतव अनदुान                   



कृक्रष क्रवकास िणनीनत अनगुमन तथा समन्वय 
कायविम ३५००   ३५०० ९१   ९१ २.६   2.6 

प्रधानमन्री कृक्रष आधनुनक्रककिण परियोिना ७९९००   ७९९०० १२५१८   १२५१८ १५.६७   15.67 

कृक्रष क्रवभाग ११८९००   ११८९०० १४२४   १४२४ १.२   1.198 

पश ुसेवा क्रवभाग ९०००   ९००० २९६   २९६ ३.२९   3.289 

संघ शसतव अनदुान िम्मा २११३००   २११३०० १४३२९   १४३२९     6.781 

कूल िम्मा २७५८८८९ ३६६११९ ३१२५००८ ३३५४६७ ३३६४९ ३६९११६ 12.16 9.19 11.81 



१२. मन्रालयको वेभसाइट : molmac.sudurpashchim.gov.np 

१३. मन्रालयका सूचनाहरु अन्यर प्रकाशन भएको क्रवविण 

 मन्रालयका अनधकांश सूचनाहरु मन्रालयको वेवसाइट molmac.sudurpashchim.gov.np मा ननयनमत प्रकाशन हनुे 
गिेको ि सम्बजन्धत कायावलयहरुलाई इमेल माफव त िानकािी समेत गिाईने । 

१४. मन्रालयमा पिेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन 

 आ व २०७९।८० मा प्राप्त सूचना माग सम्बजन्ध ननवेदनको आधािमा ३ वटाको सूचना उपलब्ध गिाइएको  

१५. मन्रालयले गिेका सूचना सम्बजन्ध थप कामहरु 

१६. मन्रालयले गिेका कायविम ि सो को प्रनतवेदन 

 ननयनमत तयाि गिी मानथल्लो ननकायको माग अनसुाि उपलब्ध गिाउने गिेको 
१७. मन्रालयले वगीकिण तथा संिक्षण गिेका सूचनाको क्रवविण 

 प्रचनलत प्रदेश कानूनले सूचना प्रवाह गनव ननमल्न,े गोप्य िहने भनी तोक्रकएको क्रवषयमा सूचना ि प्रवाह गनव 
नमल्ने सूचनाको वनगवकिण गरिएको 

१८. ऐन ननयम तथा ननदेजशकाको सूची 
१८.१ प्रदेश सभाबाट पारित भएका ऐन 

१. सदूुिपजिम प्रदेशको सहकािी ऐन, २०७५ 

२. सदूुिपजिम प्रदेशको कृक्रष तथा पशपुन्ित ब्यवसाय प्रवर्द्वन ऐन¸ २०७६ 

३. सदूुिपजिम प्रदेशको बीउ नबिन ऐन, २०७७ 

४. सदूुिपजिम प्रदेश दगु्ध क्रवकास बोडव ऐन, २०७७ 

५. सदूुिपजिम प्रदेशको पश ुक्रवकास तथा पश ुस्वास्थय सेवा ऐन,२०७8 

१८.२ प्रदेश सिकाि(मजन्रपरिषद्) बाट स्वीकृत ननयम,गठन आदेश 

१. सदूुिपजिम प्रदेशको सहकािी ननयमावली, २०७६ 

२. सदूुिपजिम प्रदेशको कृक्रष तथा पशपुन्ित ब्यवसाय प्रवर्द्वन ननयमावली¸ २०७9 

१८.३ प्रदेश सिकाि(मजन्रपरिषद्) बाट स्वीकृत िणनीनत 

१. सदूुिपजिम प्रदेशको कृक्रष क्रवकास िणनीनत (२०७९/८०-२०९३/९४) 

१८.४ स्वीकृत कायवक्रवनध, ननदेजशका, मापदण्ड 

१. आयआिवन तथा उत्पादनमूलक कायवमा सहकािी संस्थालाई अनदुान प्रदान गने कायवक्रवनध २०७५ 

२. कृक्रष औिाि यन्र उपकिण अनदुान क्रवतिण कायवक्रवनध, २०७५ 

३. कोल्डस्टोि, कोल्डरुम ि िाईपेननङ्ग च्याम्बि ननमावण  कायविम संचालन कायवक्रवनध, २०७५ 

४. डेिी तथा मास ुपसल सधुाि कायविम कायावन्वयन कायवक्रवनध¸ २०७५ 

५. पशपुन्ित बिाि प्रवर्द्वन कायविम कायावन्वयन कायवक्रवनध, २०७५ 

६. यवुा लजक्षत पश ुक्रवकास कायविम कायावन्वयन कायवक्रवनध, २०७५ 

७. सीमान्तकृत वगव लजक्षत पशपुालन कायविम कायावन्वयन कायवक्रवनध, २०७५ 

८. स्विोिगािमूलक तानलम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायवक्रवनध, २०७५ 

९. कृक्रष याजन्रकिणका लानग साझेदािीमा कस्टम हाइरिग सेन्टि स्थापना तथा संचालन कायवक्रवधी,2075 



१०. कृक्रष याजन्रकिण अनदुान परिचालन कायवक्रवनध¸ २०७६ 

११. कृक्रषिन्य उद्योग स्थापना कायविम कायावन्वयन कायवक्रवनध, २०७६ 

१२. कोल्ड स्टोि, कोल्ड च्याम्बि ि िाईपेननङ्ग च्याम्बि स्थापना तथा सञ्चालन कायवक्रवनध, २०७६ 

१३. भनूमक्रहनका लानग सिुजक्षत बसोबास कायविम कायावन्वयन कायवक्रवनध¸२०७६ 

१४. नमल्क एनालाइिि क्रवतिण कायविम कायावन्वयन कायवक्रवनध,२०७६ 

१५. मखु्यमन्री एकीकृत कृक्रष तथा पशपुन्ित क्रवकास कायविम सञ्चालन कायवक्रवनध, २०७६ 

१६. पशपुन्ित मोडेल फामव स्थापना तथा सञ्चालन कायवक्रवनध, २०७६ 

१७. व्यवसाक्रयक प्याि िेती  कायविम  सञ्चालन कायवक्रवनध, २०७६ 

१८. व्यवसाक्रयक केिा िेती  कायविम  सञ्चालन कायवक्रवनध, २०७६ 

१९. सहकािी संघ संस्थालाई अनदुान प्रदान गने कायवक्रवनध, २०७६ 

२०. सामदुाक्रयक िाडा पश ुकल्याण प्रवर्द्वन गनव गौशाला ननमावण तथा व्यवस्थापन कायविम सञ्चालन कायवक्रवनध, 

२०७६ 

२१. दधु उत्पादन ि बिािीकिण आधािमा अनदुान कायवक्रवधी,2076 

२२. किाि सेवामा कृक्रष प्राक्रवनधक कमवचािी िनौट सम्बन्धी कायवक्रवनध, २०७७ 

२३. एकीकृत कृक्रष बिाि ननमावण, हस्तान्तिण तथा सञ्चालन कायवक्रवनध, २०७७ 

२४. कृक्रष उस्मायन पर्द्नत माफव त कृक्रष उद्यमजशलता क्रवकास कायविम कायावन्वयन कायवक्रवनध, २०७७ 

२५. कृक्रष क्रवद्याथीमाफव त अध्ययनसुँगै आयआिवन कायविम सञ्चालन कायवक्रवनध, २०७७ 

२६. सदूुिपजिम प्रदेशको बाली तथा पशधुन बीमाको क्रप्रनमयममा थप अनदुान उपलब्ध गिाउने कायवक्रवनध, २०७७ 

२७. कृक्रष तथा पशपुन्ित व्यवसायमा अनदुान परिचालन कायवक्रवनध,२०७७ 

२८. प्रनतफलमा आधारित प्रोत्साहन अनदुान कायविम सञ्चालन कायवक्रवनध, २०७७ 

२९. सदूुिपजिम प्रदेशको सहकािी संघ संस्था पनुव:गठन तथा एकीकिण सम्बन्धी कायवक्रवनध, २०७७ 

३०. चक्लाबन्दीमा कृक्रष कायविम कायावन्वयन कायवक्रवधी,2077 
३१. प्राकृनतक क्रवपदहरुबाट कृक्रष एवम ्पशपुन्ित व्यवसायको क्षेरमा पयुावएको क्षनतमा िाहत प्रदान सम्बन्धी 

मापदण्ड, २०७६ 
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