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क)ननकायको स्वरुप ि प्रकृनतिः- 
कन्दमूल तिकािी ववकास केन्र िनकपिु अंञ्चल, नसन्धलुी जिल्ला, कमलामाई नगिपानलका वडा नं. ४, मधटुािमा 

िहेको छ ।यस कन्दमूल तिकािी ववकास केन्र २०३१ साल भार १ गते कृवर् फामवको रुपमा ववनधवत स्थापना भएको 
हो।स्थापना कालमा वाली प्रदशवनको माध्यमले कृर्कहरुलाई िागरुक गने ि ववनभन्न वालीहरुको उन्नत वीउ उत्पादन 
गिी कृर्कहरुलाई स्वास््य वीउ नबिन ववक्री ववतिण गिी कृवर् उत्पादनमा बवृि ल्याउने काममा यस केन्रले मद्दत 
पयुावएकोछ।आनथवक वर्व २०३८/०३९ देजख थप सनु्तलािात फलफूलको ववरुवा उत्पादन गिी िनुाि खेती नसन्धलुी ि 
िामेसछाप जिल्लाको अनधकांश भ-ूभागमा ववकास ि ववस्ताि गने महत्वपूणव काम गिेको नथयो।यस क्षेरमा वागवानीको 
समग्र ववकासको अपरिहायवतालाई महसूस गिी २०४७ मा यसको नाम कृवर् फामवबाट वागवानी फामवमा परिणत 
गरियो।२०५२ साल देजख यसको नाम वागवानी केन्र नसन्धलुीमा परिणत भई हाल आ.व.०६०/०६१ देजख कन्दमूल 
तिकािी ववकास केन्र भइ कन्दमलु तिकािी बालीको संकलन सम्बधवन परिक्षण कायव गदै आएको छ ।यस केन्र कृवर् 
तथा पशपुन्छी नबकास मन्रालयको कृवर् नबभाग मातहत िही कायव संचालन गदै आइिहेकोमा वतवमान संघीय शासन 
प्रणाली अनसुाि आ.व. २०७५/०७६ देजख प्रदेश सिकाि,  बागमती प्रदेश , भनूम व्यवस्था, कृवर् तथा सहकािी 
मन्रालयको कृवर् नबकास ननदेशनालय अन्तगवत िहेको छ । 

कन्दमूलबालीको संकलन, संिक्षण ि सम्वर्द्वन गिी उपयकु्त िातको छनोट तथा ववकास, ववस्ताि ि उत्पादन गनुवका साथै 
गणुस्तिीय तिकािी बीउ/बेनाव, फलफूल नबरुवाहरूको उत्पादन एवं कृर्कस्तिमा नबक्री ववतिण गिी कृर्कहरुलाई 
व्यावसावयकिण तफव  उन्मखु गिाई ननिहरूको िीवनस्ति उकास्नमा सहयोग परु् याउने यस केन्रको लक्ष्य िहेको छ। 

यस केन्रको मखु्य उद्देश्य श्रोत केन्रको रुपमा िही समन्वयात्मक रुपमा कृर्कहरुको चाहना ि आवश्यकता 
अनरुूपको प्राववनधक सेवाटेवा, प्रववनध ववकास, प्रववनध संकलन, प्रदशवन, प्रवर्द्वनका साथै बोट नबरूवा ि बीउ उत्पादन तथा 
नबक्री ववतिण आदद कायव माफव त ्कृवर् क्षेरको ववकास गिी यस केन्रको प्रभाव क्षेरका कृर्कहरूको गिीबी न्यूननकिणमा 
सहयोग परु् याउने िहेको छ।खाद्यान्नमा सबैको पहुुँच ि अवहले खाद्यान्न मानवनधकाि दायिा नभर पिेको हनुाले कन्दमूलको 
उत्पादनले न्यून खाद्यान्न उपलब्धतालाई केही हद सम्म परिपूनतव गनव मदत गदवछ । यस केन्रमा िहेको भइूकटहि श्रोत 
केन्रको रुपमा स्थावपत भई भइुकटि उत्पादन गने जिल्लाहरुलाई ववरुवा उपलब्धमा सहयोग गदै आएको छ । 

ख) ननकायको काम, कतवव्यि अनधकाििः- 
यस केन्रको काम, कतवव्य ि अनधकाि यस प्रकाि िहेका छन-् 

 देशका ववनभन्न स्थानमा पाईने ववनभन्न प्रकािका कन्दमूल बालीका िमवप्लाज्महरुको संकलन, संिक्षण, सम्वर्द्वन ि 
प्रसािण गने। 

 स्थाननय हावापानी सहुाउुँदो उन्नत िातका सदाबहाि फलफूल आुँप, नलची, मेकाडेमीयानट, रूखकटहि, सपुािी, 
भईुकटहिका बोट नबरूवा उत्पादन तथा नबक्री ववतिण गने। 

 घसुवुा बाली  अदवुा ि बेसािको पाना उत्पादन तथा नबक्री ववतिण गने।। 

 यस केन्रको हावापानी सहुाउुँदो नभण्डी, मूला, चौमासे नसमी, बोडी, स्थाननय िातकोफसी, स्थाननय िातको लौका आदद 
बालीको मूल तथा उन्नत वीउ उत्पादन गिी नबक्री ववतिण गने। 

 ववनभन्न उन्नत िातका  खयन आल ुउत्पादन तथा नबक्री ववतिण गने। 

 तिकािी बेनाव तफव  ववनभन्न वहउुँदे ि वरे् उन्नत िातका तिकािी बालीहरूका बेनाव उत्पादन गिी नबक्री ववतिण गने। 
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 आलङ्कािीक नबरुवा तफव  ववनभन्न प्रकािका मौसमी, एक वरे्, बहवुरे् फूलका नबरूवाहरू उत्पादन तथा नबक्री ववतिण 
गने। 

 कन्दमूल बाली लगायत अन्य बालीहरुको अवलोकन, अध्ययन ि पिीक्षण गने। 

 कन्दमूल तथा तिकािी बालीमा कृर्कस्ति तानलम संचालन गने। 

 कृर्कहरुलाई पिेको समस्या वफल्डस्तिमा नै समाधानको लानग स्थलगत घमु्ती तानलम संचालन गने। 

 बागवानी बालीमा स्थाननय श्रोत व्यजक्त तयाि गनवका लानग जिल्लास्ति अगवुा कृर्क तानलम संचालन गने। 

 कमाण्ड क्षेरका कृर्कहरूलाई कन्दमूल बाली लगायत अन्य बागवानीिन्य बालीमा प्राववनधक सेवा परु् याउने। 

 कन्दमूल वालीको श्रोत एवं सम्वर्द्वन थलोका रुपमा यस बालीको आन्तरिक माग ि आयात प्रनतस्थापनमा सहयोगी 
भनूमका खेल्ने।  

 यस भेगका िनमानसमा तिकािी तथा फलफूल खाने बानी बसाली उननहरुको स्वास््यमा क्रनमक सधुाि ल्याउने।  

 िािमागव आसपासका बेिोिगािी, ननम्न आय भएका कृर्कहरूको आयश्रोत बढाई ननिहरूको िीवनस्ति उकस्नेतफव  
टेवा परु् याउन।े 

 िाविय तथा अन्तिावविय स्तिमा बढ्दै गएको गणुस्तियकु्त बीउको मागलाई केही हदसम्म पूनतव गदै िाने।  

 नसफािीश गरिएका उन्नत कृवर् प्रववनधहरू कृर्कहरूलाई हस्तान्तिण गदै लैिाने। 

ग) संगठनात्मक संिचनािः- 
कन्दमूल तिकािी ववकास केन्र, नसन्धलुीको संगठन संिचना देहाय बमोजिम िहेको छिः-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

घ) ननकायमा िहने कमवचािी संख्या ि कायव ववविणिः- 
१. कमवचािीहरुको संख्यात्मक ववविण 

क्र .सं.  पद शे्रणी दिबन्दी 
संख्या 

पदपूनतव 
संख्णा 

रिक्त 
संख्या 

१. वरिष्ठ बागवानी ववकास अनधकृत िा.प. दितीय (प्रा.) १ - 1 
२. बागवानी ववकास अनधकृत िा.प. ततृीय (प्रा.) २ 2 - 

केन्र प्रमखु 

लेखा शाखा प्राववनधक शाखा 

नायब सबु्बा लेखापाल 

बागवानी ववकास अनधकृत 

प्रशासन शाखा 

प्राववनधक सहायक 

नायब प्राववनधक सहायक 

कायावलय सहयोगी 
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३. प्राववनधक सहायक िा.प.अनं. प्रथम (प्रा.) २ २ - 

४. नायब प्राववनधक सहायक िा.प.अनं. दितीय (प्रा.) १ १ - 

५. लेखापाल िा.प.अनं. प्रथम (प्र.) १ 1 - 

६. नायब सबु्बा िा.प.अनं. प्रथम (प्र.) १ १ - 
७. टा. नायब सबु्बा िा.प.अनं. प्रथम (प्र.) १ १ - 

८.  कायावलय सहयोगी शे्रणीवववहन  ४ २ २किाि 

िम्मा १३ १० ३ 

२. हाल कायवित ्कमवचािीहरुको ववविण 

क्र .सं.  कमवचािीको नाम, थि पद जिम्मेवाि 

१ श्री संिय नधमाल अनधकृतस्ति आठौं केन्र प्रमखु 

२ श्री स्वजस्तका चौहान अनधकृतस्ति सातौं प्राववनधक शाखा 
३ श्री अमिकान्त झा अनधकृतस्ति छैंठो (प्राववनधक) प्राववनधक शाखा 
४ श्री केदाि प्रसाद पोखिेल अनधकृतस्ति छैंठो (प्रशासन) प्रशासन शाखा 
५ श्री पदम बहादिु मगि अनधकृतस्ति छैंठो (लेखा) लेखा शाखा 
६ श्री िववन्र बहादिु तामाङ्ग सहायकस्ति पाुँचौं प्रशासन शाखा 
७ श्री फुिैंन नसंह कुशवाहा सहायकस्ति पाुँचौं प्राववनधक शाखा 
८ श्री सिुाता बस्नेत सहायकस्ति चौथों प्राववनधक शाखा 
९ ईन्र प्रसाद पौडेल कायावलय सहयोगी  
१० गनुमुाया सनुवुाि कायावलय सहयोगी  
११ नमना कुमािी भिेुल कायावलय सहयोगी(किाि)  
१२ ईन्र बहादिु मगि कायावलय सहयोगी(किाि)  

३. कायव ववविण 

कन्दमूल तिकािी ववकास केन्र, नसन्धलुीमा कायवित ्कमवचािीहरूको कायव ववविण यस प्रकाि िहेको छिः- 

(क) अनधकृतस्ति आठौं (केन्र प्रमखु) 

 केन्रको दैननक प्रशासननक, आनथवक तथा प्राववनधक कायवकोनेततृ्व गने। 

 आनथवक ऐन ननयमको परिनधनभर िही केन्रमा प्राप्त बिेट अजख्तयािी अनसुाि केन्रको दैननक आनथवक 
कािोबाि संचालन गने। 

 आफूमातहतका कमवचािीहरुलाई ऐन ननयमको परिनधनभर िही केन्रको लक्ष्य एवम ् उद्देश्य अनसुाि 
काममा लगाउने। 

 मन्रालय, ववभाग, ननदेशनालय लगायत अन्य सम्बजन्धत ननकायहरूको पर, परिपर ि ननदेशनहरूको 
कायावन्वयन गने गिाउने। 

 ववनभन्न सिकािी तथा गैह्र-सिकािी संघ/संस्थाहरूसुँग सम्बन्ध तथा समन्वय स्थापना गिी कायवक्रम 
संचालन गने। 

 मन्रालय, ववभाग, ननदेशनालयबाट आयोिना हनुे चौमानसक तथा वावर्वक समीक्षा ि योिना तिुवमा 
गोष्ठीमा भाग नलने। 

 मन्रालय, ववभाग, ननदेशनालयबाट ववशेर् रूपमा सजुम्पएका अन्य कायवहरू सम्पादन गने। 

 कन्दमूल बाली सम्बन्धी नयाुँ प्रववनधहरूको प्रचाि प्रसाि गने। 
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 केन्र वा अन्य ननकायहरूबाट संचालन गरिने बागवानी बालीसुँग सम्बजन्धत तानलमहरूमा श्रोत व्यजक्त 
भई कायव गने। 

 कायवक्रमसुँग सम्बजन्धत गोष्ठी, सेनमनाि, बैठक आददमा भाग नलने।  

 केन्रका कमवचािीहरूको का.स.मू. फािमको सपुरिवेक्षक ि पूनिावलोकनकताव भई कायव गने। 

(ख)  अनधकृतस्ति सातौं (प्राववनधक शाखा) 

 केन्रको योिना सम्बन्धी सम्पूणव कायव गने। 

 केन्रले सम्पन्न गनुवपने ननयनमत प्राववनधक तथा बाह्य कायवक्रमहरुको चौमानसक बाुँडफाुँड अनसुाि कायव 
सम्पन्न गनव योिना बनाई केन्र प्रमखु समक्ष पेश गने। 

 आफूमातहतका प्राववनधक कमवचािीहरुको समन्वय ि सहयोगमा तोवकएको समय ि अवनधमा 
कायवक्रमहरुसम्पन्न गने। 

 तोवकएका कायवक्रमहरु सम्पन्न गनव आवश्यक पने ज्यामी लगायत अन्य उत्पादन सामाग्रीहरुको 
प्राववनधक कमवचािीबाट कायवक्रम बमोोजिम ईविमेट गनव लगाई समयमै व्यवस्थापन गनव लगाउने। 

 केन्रको परिसि नभर सिसफाई सवहत फूलबािी स्थापना गिी केन्रलाई िमणीय बनाउने गिी 
मातहतका प्राववनधक कमवचािीलाई लगाउने। 

 केन्रको सूचना अनधकािीको रुपमा िही कायव गने। 

 आफूमातहतका कमवचािीहरुलाई तोवकएको जिम्मेवािी अनसुाि काम भए नभएको बािे अनगुमन गने। 

 केन्रमा भए गिेका प्राववनधक कायवहरूको लेखा िोखा ि त्य ववविणहरू अध्यावनधक िाख्न।े 

 केन्रको स्वीकृत कायवक्रम अनसुाि बाह्य सेवा अन्तगवतका कायवक्रमहरू संचालन गने। 

 केन्र वा अन्य ननकायहरूबाट संचालन गरिने बागवानी बालीसुँग सम्बजन्धत तानलमहरूमा श्रोत व्यजक्त 
भई कायव गने। 

 कायवक्रमसुँग सम्बजन्धत गोष्ठी, सेनमनाि, बैठक आददमा सहभागी हनुे।  
 केन्रका िा.प.अनंवकत शे्रणीका कमवचािीहरूको का.स.मू. फािमको सपुरिवेक्षणको कायव गने। 

(ग) अनधकृतस्ति छैंठो (प्राववनधकशाखा) 

 केन्र नभर संचालन हनुे कनदमूबाली, आल बीउ उत्पादन, तिकािी बेनाव तथा फलफूल नबरुवा 
उत्पादनका साथै आलङ्कारिक नबरुवा उत्पादन सम्बन्धी कायव गने ि सोको लागी आवश्यक पने 
सामाग्रीको समेत व्यवस्था नमलाउने। 

 सेनम हाईटेक नसविी नभर शृ्रिना िातको गोलभेंडाको बीउ उत्पादन सम्बन्धी कायव सम्पन्न गने ि सोको 
लागी आवश्यक पने सामाग्रीको समेत व्यवस्था नमलाउने। 

 केन्रको फलफूल बगैंचा सिसफाई तथा बगैचा व्यवस्थापन गने ि सो को लागी आवश्यक पने 
सामाग्रीको समेत व्यवस्था नमलाउने। 

 केन्र नभर नमूना बगोैचाको स्थापना गने। 

 केन्रका कायवहरु सम्पन्न गदाव केन्र प्रमखु ि बागवानी ववकास अनधकृतको सल्लाह, सझुाव ि 
समन्वयमा सम्पन्न गने। 

 उल्लेजखत कायवहरु बाहेक केन्रले आवश्यकता बमोजिम तोकोेका अन्य कायवहरू समेत जिम्मेवािीपूववक 
पूिा गने। 

 (घ) नायब प्राववनधक सहायक (प्राववनधक शाखा) 
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 केन्रमा आवश्यक पने ज्यामी ि अन्य सामाग्रीहरुको माग गने। 

 किािमा कामगने कमवचािी ि ज्यामीहरुलाई तोवकए बमोजिम काममा लगाउने ि नतनीहरुको कामको 
ननिीक्षण ि अनगुमन समेत गने। 

 केन्र नभर उत्पादजोत तिकािी बाली,ववनभन्न मसला बालीहरुको बीउ,तिकािी,फलफूल तथा आलङ्कारिक 
नबरुवा ि अन्य उत्पाददत सामाग्रीहरुको िेखदेख गने। 

 केन्रको फलफूल बगैंचा व्यवस्थापन, स्याहाि सम्भािको कायव गने गिाउने। 

 कृर्कहरूलाई प्राववनधक सेवा परु् याउनोे। 

 केन्र प्रमखु,बागवानी ववकास अनधकृत ि प्राववनधक सहायकको सल्लाह, सझुाव ि ननदेशन बमोजिम 
कायव गने। 

 केन्र प्रमखु,बागवानी ववकास अनधकृत ि प्राववनधक सहायकले ददएको कायव ि जिम्मेवािी समयमै पूिा 
गने।  

 

(ङ)अनधकृतस्ति छैंठो(लेखा शाखा) 

 केन्रको आनथवक ि प्रशासननक काम गने। 

 बिेट ननकासा गिी बिेट संचालन गने। 

 ववननयोजित बिेट अनसुाि ननकासा खचवको व्यवस्था नमलाउने। 

 लेखासुँग सम्बजन्धत सबैखालको कागि-परहरूको फाइनलङ्ग गिी िेकडव िाख्न।े 

 ननकासा भएको िकमको वहसाब वकताब िीतपूववक िाख्न े ि खचवको फाुँटवािी सम्बजन्धत ननकायमा 
यथासमयमा पठाउने। 

 लेखा पिीक्षणबाट कायम हनु आएको बेरूिूको लगत िाखी फर्छ्यौटको लानग आवश्यक कािवाही 
अगाडी बढाउने। 

 आनथवक प्रनतवेदनहरू सम्बजन्धत ननकायमा पठाउने। 

 बिेट सम्बन्धी िानकािी कायावलय प्रमखुलाई ददने।  

 अन्य ननदेजशत कायवहरू गने। 

(च) अनधकृतस्ति छैंठो(प्रशासन शाखा) 

 केन्रको प्रशासननक कायवहरू संचालन गने। 

 दैननक कायव संचालनका लानग आवश्यक सामाग्रीहरू िीतपूववक खरिद गने। 

 कायावलय सामाग्रीहरूको खिीद नबक्री तथा मौज्दातको लगत अध्यावनधक िाख्र्ने। 

 कायावलयको भौनतक सम्पजिको अनभलेख िाख्न।े 

 केन्रको खचव भएि निाने पूिाना जिन्सी मालसामानहरूको लगत तयाि गिी नललाम वा नमन्हा गिी 
जिन्सी िजििि अध्यावनधक गने। 

 वावर्वक जिन्सी ननिीक्षण गिाउने। 

 केन्रका जचठ्ठीपरहरू दताव, चलानी, फाइनलङ्ग गने। 

 कमवचािीहरूको अनभलेख, हाजििी तथा ववदाको िेकडव अध्यावनधक िाख्न।े 

 कमवचािीहरूको व्यजक्तगत फाइल सिुजक्षत साथ िाख्न।े 

 ननदेजशत कामहरूको पराचाि तोवकए बमोजिमको समयमा गने। 
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 प्रशासननक कायवमा केन्र प्रमखुलाई सहयोग गने तथा पिामशव ददने। 

 अन्य ननदेजशत कायवहरू गने। 

(छ) कायावलय सहयोगी (प्रशासन शाखा) 

 कायावलय परिसिको सिसफाई गने। 

 समयमा कायावलय खोल्ने ि बन्द गने। 

 जचठ्ठीपरहरू ओसािपसाि गने। 

 पालोपहिा गने। 

 नसविीमा नबरूवा उत्पादन गने, कलमी गने, स्याहाि सम्भाि गने। 

 बगैंचाका नबरूवाहरूको तानलम तथा काटछाुँट गने। 

 बगैंचा एवं नसविीमा ववर्ादी, सूक्ष्म खाद्यतत्व, हामोन आदद छकव ने। 

 आफूभन्दा मानथल्लो ओहोदाका कमवचािीहरूले लाए अह्राएका काम गने। 

ङ) सम्पादन गिेको कामको ववविण 

कन्दमूल तिकािी ववकास केन्र, नसन्धलुीबाट आ.ब.२०७६/७७ को बावर्वक रुपमा सम्पादन भएका कायवहरु 

सन्चानलत प्रमखु कायवक्रम 

हाुँनसल मखु्य उपलब्धी 
कायवक्रम इकाई परिमाण 

अनमुाननतबिेट 
खचव रु.हिाि 

तिकािी बेनाव उत्पादन 
तथा नबक्री ववतिण 

संख्या १३१३०९ ११० ववनभन्न वरे् तथा वहउुँदे तिकािी बालीका १ लाख 
३१हिाि ३०९वटाबेनावहरु उत्पादन गिी कृर्कस्तिमा 
नबक्री ववतिण गरिएको। 

तिकािी श्रोत/उन्नत 
वीउ उत्पादन तथा 
नबक्री ववतिण 

के.िी. २१४.७३ ११० ववनभन्न तिकािी बाली(नभण्डी, बोडी, नसमी, लौका, फसी, 
मूला)का २१४.७३ के.िी. मूल तथा उन्नत बीउ 
उत्पादन गिी कृर्कस्तिमानबक्री ववतिण गरिएको। 

तािा तिकािी तथा 
खायन आल ुउत्पादन 
तथा नबक्रीववतिण 

मे.टन ७.१७२ १०० वहउुँदे तथा वरे् तािा तिकािीहरु उत्पादन गिी ७मे.टन 
ववनभन्न तािातिकािी सेवाग्राहीहरुलाई नबक्री ववतिण 
गरिएको। 

तािा कन्दमूल 
उत्पादन तथा नबक्री 
ववतिण 

के.िी. १२९५. ६५ तरुल, वपडाल,ु शकिकन्द, ओल कन्दमूल बालीहरु 
उत्पादन गिी करिब १हिाि २९५के.िी. तािा 
कन्दमूल तिकािी सेवाग्राहीहरुलाई नबक्री ववतिण 
गरिएको। 

फलफूल नबरुवा 
उत्पादन तथा नबक्री 
ववतिण 

संख्या ६२५४. ७५ आुँप, नलची, मेकाडेनमयानट, भईूँकटहि, रुखकटहि, अनाि, 

कागती आददववनभन्न वरे् फलफूल नबरुवा उत्पादन गिी 
६ हिाि २५४ वटा नबरुवाहरु कृर्कस्तिमानबक्री 
ववतिण गरिएको। 
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आई. वप. एम. कृर्क 
पाठशाला संचालन 

संख्या १ १२० नसन्धलुी जिल्लाको कमलामाई नगिपानलका वडा नं. ५ 
साखािोिमा वहउुँदेतिकािी बालीमा आई.वप.एम. कृर्क 
पाठशाला संचालनबाट २५ िना कृर्कहरु लाभाजन्वत 
भैिैववक, स्वस्थ तथा सिुजक्षत तिकािीबाली उत्पादन गने 
तफव  सक्षम हनुे। 

स्कूल हवटवकल्चि 
तानलम संचालन 

पटक ३ ७५ नसन्धलुी जिल्ला जस्थत श्री िनता मा.वव. खन्याखकव , श्री 
िलकन्या माध्यनमक ववद्यालय चपौली, श्री माध्यनमक 
ववद्यालय मरिणमा अध्ययनित दश कक्षाका१२८ िना 
ववद्याथीहरुलाई हवटवकल्चि ववर्यमा तानलम ददई कृवर् 
जशक्षा तफव उत्प्रिेणा िगाउने काम भएको। 

प्रा.स/ना.प्रा.स.हरूलाई 
उन्नत खेती 
प्रववनधसम्बन्धी तानलम 

पटक १ १७२ यस केन्रमा प्रा.स/ना.प्रा.स.हरूलाई उन्नत खेती प्रववनध 
सम्बन्धी तानलम संचालनबाट नसन्धलुी ि मकवानपिु 
जिल्लाका स्थाननय तहमा कायवित २७ िना कृवर् 
प्राववनधकहरुले बागवानी बाली खेती प्रववनधमा दक्षता 
हानसल गिेको। 

कन्दमूल तथा 
तिकािी बाली ववशेर् 
अगवुा कृर्कतानलम 

पटक ५ ७२३ कन्दमूल तथा तिकािी बाली ववशेर् तानलम संचालनबाट 
नसन्धलुी जिल्लाको नौ वटै स्थाननय तहबाट प्रनतनननधत्व 
गने ८६ िना अगवुा कृर्कहरु तथा जचतवनजिल्लाको 
चेपाङ्ग समदुायबाट प्रनतनननधत्व गने २५ िना अगवुा 
कृर्कहरु समेत १११िना अगवुा कृर्कहरुको 
कन्दमूल तथा तिकािी बाली खेती गने क्षमतामा 
अनभववृर्द्भएको। 

फामव दद 

वस मनाउन े

पटक १ १०० फामवका वक्रयाकलाप तथा गनतववनधहरु बािे फामवमा 
उत्पाददत ववनभन्न बागवानी बाली वस्तहुरुको प्रदशवन 
तथा प्रस्ततुीकिणको मध्यमबाट यस जिल्लाका प्रनतनीनध 
सभा तथा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरु, जिल्ला 
जस्थत कायावलय प्रमखु लगायत सिोकािवाला, 
कृर्कहरुलाई िानकािी गिाउनकुा साथै आगामी ददनमा 
यस केन्रले अवलम्बन गनुवपने िणनीनत बािेमा वहृत 
छलफल गरिएको। 
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च) िािश्व ववविण 

आ.व. २०७६/७७ को िािश्व संकलन ववविण 

क्र.सं िािश्व ववविण  िकम रु 

१ सिकािी सम्पनतको वहालबाट प्राप्त आय २३००० 

२ कृवर् उत्पादन ववक्रीबाट प्राप्त िकम ९४०५८६ 

3 अन्य प्रशासननक सेवा शलु्क 27500 

 िम्मा िकम रु. 999086 

 

 

छ) कायावलय प्रमखु ि सूचना अनधकािीको नाम ि पद 

 

ि)कृवर्संग सम्बजन्धत नीनत एन ननयमको सूजच 

कृवर् सम्बजन्ध ऐन 

१. खाद्य अनधकाि तथा खाद्य सम्रभतुा सम्बजन्ध ऐन, २०७५  

२. पशु -स्वास््य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५   

३. िलचि -संिक्षण-ऐन-२०१७   

४. िीवनाशक -ववर्ादी-ऐन-२०४८   

५. वाताविण -संिक्षण-ऐन-२०५३   
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६. दाना -पदाथव-ऐन-२०३३   

७. िाविय दगु्ध ववकास बोडव ऐन २०४८  

८. िाविय -सहकािी-ववकास-बेा्डव ऐन २०४८   

९. नेपाल -पशु-जचवकत्सा-परिर्द ऐन २०५५   

१०. नेपाल -कृवर्-अनसुन्धान-परिर्द् ऐन २०४८   

११. खाद्य -ऐन-२०२३  

कृवर् सम्बजन्ध नननतिः 
१. एक स्वास््य िणनीनत, २०७६  

२. िािजोय खाद्य स्वच्छता नीनत २०७६  

३. िाविय कृवर्-वन नीनत, २०७६  

४. िाविय मल नीनत २०५८  
५. िाविय जचया नीनत २०५७  

६. िाविय कफी नीनत २०६०  

७. दगु्ध-ववकाश-नीनत-२०६४  

८. खाद्य-ननयमावली-२०२७  
९. कृवर् िैववक ववववधता नीनत, २०६३ (पवहलो संशोध) २०७१ 

१०. नसंचाइ नीनत २०७०  

११. औद्योनगक नीनत २०६७  

१२. िलवाय-ुपरिवतवन-नीनत-२०६७  

१३. िाविय भ-ूउपयोग नीनत २०६९  

१४. वन नीनत २०७१  

१५. वाजणज्य नीनत २०७२  

१६. ववज्ञान-तथा-प्रववनध-नीनत २०६१  

१७. कृवर् याजन्रकिण प्रवर्द्वन नीनत, २०७१  

१८. अदवुा प्रवर्द्वन कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध, २०७०  

१९. National  Seed  Vision 2013-2025  

२०. पषु्प प्रवर्द्वन नीनत, २०६९  

२१. खकव  नीनत, २०६८  

२२. पन्छीपालन नीनत, २०६८  

२३. कृवर् व्यवसाय प्रवर्द्वन नीनत, २०६३  
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२४. कृवर् िैववक ववववधता नीनत, २०६३  

२५. लैवङ्गक मूलप्रवाहीकिण िणनीनत २०६३  

२६. िाविय कृवर् नीनत, २०६१  

२७. िनशजक्त ववकास योिना 
 

 

झ)  सावविननक ननकायको वेभसाईट भए सोको ववविण 
वेभसाईट: tvdc.gov.np 

ईमेल: kandamulsindhuli@gmail.com 

फोन नं:०४७- ५२०१२२ 

mailto:kandamulsindhuli@gmail.com

