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१. ऩिष्ठबसुभ 

फाॊके य फर्दिमा कामिऺ ेत्र हनुे िरय २०७५ बार २८ िते कि वष ऻान  केन्र, फाॉकेको सफसधवत उद्घाटन 
बई सासफक खजल्रा कि वष सफकास कामािरमको ऩरयसयफाट कामि प्रायम्ब बएकोहो । आ फ २०७७/ 
७८ देखि फर्दिमा खजल्राभा एवककि त कि वष तथा ऩशऩुखऺ ववकास कामािरम स्थाऩना बए सॊिै मस 
केरको कामिऺ ेत्र फाॉके खजल्भा सससभत बएको हो ।  
 

मस केन्रको कामिऺ ेत्र अन्तिितका अन्नको बण्डाय भासनने ऩखिभ तयाईको फाॉके खजल्राभा कि वष 
ब्मवसावमकयण तथा उत्ऩादन फिविको प्रचयु सॊबावना यहेको । । फाॉके खजल्राभा ५७२५२ हे कुर 
िेसत मोग्म जसभन भध्मे ५२८३८ हे भा िेसत िरयएको ।, जस भध्मे कुर ससॊखचत ऺेत्रपर 
१४५७३  हे (२७.५प्रसतशत) यहेको । । खजल्राभा ३३,७६६ हे. भा फषिबरय ससॊचाई ससुफधा 
ऩ¥ुमाउने रऺ सरएको ससक्टा ससचाई आमोजना कामािन्वमनभा यहेकोरे मसको सभाऩन ऩिात ससॊखचत 
ऺेत्रपरभा ब्माऩक फिवि हनुे देखिन्। । ससॊचाई ससुफधाको सफस्ताय सॊिै मस खजल्राभा फसन्ते भकै, 

चैते धान, भुॊि, भास, तयकायी आदी फारीहरु फारी प्रणारीभा सभाफेश िदै फारी सघनता सफस्ताय एवॊ 
उत्ऩादकत्व फिवि िनि सवकने सॊबावना यहेको । । खजल्राभा केही सफखशष्ट फस्त ु उत्ऩादनको 
सॊबाब्मता यहेको ।, अॊियु तथा ड्युयभ िह ुमसका उदाहयण हनु ।  
 

फाॉके खजल्राको केही बाि चयेु ऺेत्रभा यहेको य मसको उचाई ६१० सभटय देखि १२३६ सभटय 
सम्भ पैसरएको । बने फाकी सभथय तयाई बबुाि भध्म–सभरु सतहफाट १२७ देखि  ६१० 
सभटयको उचाईभा पैसरएको । । चयेु ऩफित श्रॊिरा अन्र्तित हाखिसाय, कन्माडाडा, िाईरेक, देउयारी 
आदी ऩदि।न । चयेु बावय ऺेत्रभा खचसाऩानी, भहादेवऩयुी, कचनाऩयु, िासकुश्भा य फैजाऩयु ऩदि।न बन े
फाॉकी बबुाि तयाई ऺेत्रभा ऩदि। । चयेु ऺेत्रभा खशतोष्ण य तयाई ऺेत्रभा उष्ण प्रकायको हावाऩानी 
ऩाईन्। । खजल्राको औषत साऩेखऺक आररता ७१.४ प्रसतशत । ।  
 

२०६८ को जनिणना अनसुाय फाॉके खजल्राभा ऩरयफाय सॊख्मा ९४७७३, जम्भा जनसॊख्मा 
४९१३१३, ऩरुुष २४४२५५ य भवहरा २४७०५८ यहेको । । मस खजल्राभा ५ फषि उभेय 
भासथको जनसॊख्माको साऺयता प्रसतशत ६२.३९ प्रसतशत यहेको, ऩरुुषको साऺयता ६९.९६ प्रसतशत 
य भवहराको ५४.९५ प्रसतशत यहेको ।, जनु यावष्डम औषत बन्दा केही कभ हो । ऩरयफाय सदस्म 
सॊख्मा यावष्डम औषत (४.८८) बन्दा केही फढी अथाित ५.६ यहेको । । जनघनत्व २१० प्रसत फिि 
वकरोसभटय यहेको ।, सो २०५८ भा १६५ भात्र सथमो । शहयी जनसॊख्मा १४.७६ प्रसतशत यहेको 
। ।  
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२. सनकामको स्वरुऩ य प्रकि ती   
रखम्फनी प्रदेशको बसुभ ब्मवस्था, कि वष तथा सहकायी भन्त्रारम भातहतको मस केन्ररे कि वष 
आधसुनवककयण, मान्त्रीकयण य ब्मवसावमकयणका रािी सफसबन्न कामिहरु िदै आएको । । सासफक 
खजल्रा कि वष सफकास कामािरमहरुको िायेजी ऩिात ब्मवसावमक उत्ऩादकहरु राई सफऻ सेवा प्रवाह 
िनि य स्थानीमतहका कि वष प्रासफसधकहरु राई कामिक्रभ तजुिभा य कामािन्वमनभा सहखजकयण य ऺभता 
सफकासभा टेवाऩ¥ुमाउने सन्दबिभा कि वष ऻान केन्रको बसुभका भहत्वऩणुि ठासनएको । । 

 

कि वष प्रधान देश नेऩारको अथितन्त्रभा कि वष ऺेत्रको बसूभका असत नै भहत्वऩूणि भासनएको । । 
देशको ६०.४ प्रसतशत जनसॊख्मा कि वष ऩेशभा आवि ।न ् । त्मसैियी देशको कुर ग्रहस्त 
उत्ऩादनको २७ प्रसतशतभा कि वष ऺेत्रको मोिदान । । तय एक्काइसौ शताब्दीको आधसुनक मिुभा 
आईऩगु्दा ऩसन हाम्रो देशको िेती प्रणारीभा सनवािहभिुी कि वष प्रणारीकै फाहलु्मता यहदै आएको । । 
कि वष ऺेत्रको ववकास िनि यवष्डम स्तयभा सनभािण बएका ववसबन्न मोजना, कामिक्रभ य नीसत तथा 
सनमभहरुराई प्रबावकायी रुऩभा कि षकहरु सभऺ ऩमुािउने खजल्रा स्तयको सयकायी सॊयचना कि वष ऻान 
केन्र हो ।  

रक्ष्म् कि वष ऺेत्रराई प्रसतस्ऩसधि, ब्मवसावमक य सम्भानजनक ऩेशाका रुऩभा सफकास िने । 

 

३. उद्दशे्महरु  

 सनफािहभखुि कि वष प्रणारीराई ब्मवसावमक प्रणारीभा रुऩान्तयण िनुि 
 फारी फस्तकुो भलु्म श्रिॊिरा सफकास 

 कि वष ऺेत्रराई सम्भानजनक य सफखशवष्टकि त ब्मवसामको रुऩभा सफकास िनुि 
 कि वष उऩजको उत्ऩादन राित घटाई फजाय प्रफधिन िनुि 
 ऩयम्ऩयाित कि वष ऻान तथा जैसफक सफसफधताको सॊयऺण तथा प्रफधिन 
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४. यणनीसतहरु  

 कि वष उऩजको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व फिवि िरय िाद्य सयुऺा य प्रसतस्ऩधाित्भक 
ऺभता सफकास िने । 

 कि वष ऺेत्रराई रैंसिक भैत्री य सभाफेशीकयणका साथै आधसुनकीकयण, ब्मवसावमकयण 
य औद्योसिकीयण िरय योजिायी य आम फिवि िने । 

 बसुभको िखण्डकयण योकी कि वष बसुभको सॊयऺणभा सहमोि िने । 

 सहसुरएत कि वष ऋण य कि वष खशऺाको ऩहचुभा असबफिवि िने । 

 कि वष प्रसफधी प्रसाय प्रणारीराई सवर य प्रबावकायी फनाउन कि वष अनसुन्धान य कि वष 
खशऺासॊिको सभन्वम य साझेदायीका कामिक्रभहरु सॊचारन िने । 

 कि वष ऺेत्रफाट हनुे मवुा ऩरामन योवक कि वषराई आकषिक य सम्भासनत ऩेशाको रुऩभा 
सफकास िने । 

 यसामसनक भर तथा सफषादीको उखचत प्रमोि िदै प्राॊिारयक कि वष उत्ऩादनराई 
प्रोत्साहन िने । 

 वकसानराई कि वष उऩजको उखचत भलु्म प्रदान िनि कि वष फजाय प्रफद्र्धन िने । 

 ऩयम्ऩयाित कि वष ऻान, सीऩ, प्रसफधीका साथै यैथाने फारी तथा जैसफक सफसफधताराई 
सॊयऺण य प्रफद्र्धन िने । 

 ब्मवसावमक ऩषु्ऩिेसत प्रफधिन िने । 

 

५. कि वष ऻान केन्रको कामिखजम्भेफायी (TOR) 

 स्थानीम सभस्माभा आधारयत स–साना अध्ममन ऩरयऺण तथा भ्मासरडेसन ऩरयऺण 
सॊचारन िने, 

 भाटो तथा भर, फारी सॊयऺण य वीउववजन ऩरयऺण  सम्फखन्धी साभान्म प्रमोिशारा 
सेवा, 

 प्रदेश य स्थानीम तहभा कामियत प्राववसधक तथा व्मवसावमक कि षक य व्मफसामीहरुको 
रािी कि वष ऩशऩुॊऺीसॊि सम्फखन्धत ववखशष्टीकि त ऻान शीऩ प्रदान िनि एडबान्स तासरभ 
सॊचारन िने, 

 स्थानीम तहको ऺभतारे नभ्माउने प्रकि सतका ववशेषऻ प्राववसधक सेवा टेवा, 
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 प्रदेश अन्र्तित सॊचारन हनुे सॊखघम कि वष ववकास कामिक्रभ, आमोजनाको सभन्वम तथा 
सम्ऩकि  ववन्दूको रुऩभा कामि िने, 

 प्रदेश सयकाय भाऩिmत सॊचारन हनुे कि वष ववकास कामिक्रभ, आमोजना सॊचारनभा प्रदेश 
सयकायराई सहमोि िने, 

 कि वष आसथिक भहत्वका स्थासनम कि वष जैववक ववववधताको ऩवहचान, सॊयऺण य उऩमोि 
िने, 

 कि वष अनसुन्धान ऩरयषदको वाह्य अनसुन्धान स्थर (Outreach sites) को रुऩभा कामि 
िने, 

 वीउ ववजन तथा उन्नत नश्लको रािी श्रोतकेन्रको रुऩभा कामि िने, 

 स्थानीम तह य कामियत जनशखिको ऺभता ववकास सम्फखन्ध कामि, 
 फह ुस्थानीम तह सभेवट कामािन्वमन हनुे सॊखघम आमोजनाहरुको सॊचारन य सनमन्त्रण, 

 प्रधानभन्त्री कि वष आधसुनकीकयण ऩरयमोजना अन्र्तित कभाण्ड ऺेत्र सबत्रका ऩकेट, 

व्रक, जोन तथा सऩुयजोनहरुको रािी प्राववसधक सेवा टेवा, 
 एग्री इकोरोखजकर जोन अनसुायको प्राथसभकता प्राप्त फारी फस्त ुववकासको मोजना, 

भूल्म असबफिवि श्रिॊिरा ववकास तथा कामािन्वमनको सभन्वम  
 कि वष स्नातक तथा जे.टी./जे.टी.ए. कोष अध्ममनयत ववद्याथॉहरुका रािी इन्र्टनससऩ 

कामिक्रभ सॊचारन िने, 

 स्थानीम तहका कि वष ववकासका इकाईहरुफाट कि वष सम्फखन्ध तथमाॊक सॊकरन तथा 
अध्मावसधक िने साथै सॊकसरत तथमाॊक प्रदेश य सॊखघम तारकु सनकामहरुभा ऩठाउने  

 आफ्नै कभाण्ड ऺेत्रसबत्र कि वष उद्यभ तथा व्मवसाम सॊचारन िनि चाहनेहरुको रािी 
व्मवसाम ववकास सेवा उऩरव्ध ियाउने, 

 सभग्र कि वष ववकासको ववषमभा प्रदेश य स्थानीम तह फीच ऩरुको काभ िने । 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

६. कि वष ऻान केन्र फाॉकेको सॊिठनात्भक सॊयचना 
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फारी सफकास असधकि त, 

या.ऩ.ति.÷कि वष÷फारी सफकास – १ 

कि वष प्रसाय असधकि त, 

या.ऩ.ति.÷कि वष÷कि वष प्रसाय – १ 

प्रासफसधक सहामक, 

या.ऩ.अनॊ.प्र.÷कि वष÷फािफानी – १ 

अध्मान ऩरयऺण तथमाॊक शािा 
कि वष अथि 

सफऻ,या.ऩ.ति.(कि वष÷एग्री इको – 

१ 

प्रासफसधक 
सहामक,या.ऩ.अनॊ.प्र.÷कि वष÷फारी 

सॊयऺण–१ 

तासरभ तथा प्रसाय शािा 
कि वष प्रसाय असधकि त, 

या.ऩ.ति.÷कि वष÷कि वष प्रसा–२ 

प्रासफसधक सहामक, 

या.ऩ.अनॊ.प्र.÷कि वष÷प्रसाय – 

१ 

प्रशासन पॊ ट 

रेिाऩार,या.ऩ.अनॊ.
प्र.(प्रशासन रेिा–

१ 

िरयदाय,या.ऩ.अनॊ.र्ि
(प्रशासन÷सा.प्र.–१ 

हरकुा सवायी 
चारक, शे्रणी 
सफवहन–१ 

कामािरम सहमोिी, 
शे्रणी सफवहन–३ 

प्रमखु 

/fhkqfls+t l¢tLo -s[lif÷;d"xs[[t gx'g]– ! 
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८. s[lif 1fg s]Gb|, af+s]df sfo{/t sd{rf/Lx?sf] ljj/0f 

qm=;+= gfd, y/ kb 3/ 7]ufgf df]afO{n gDa/ Od]n 

! ;fu/ 9sfn k|d'v af+;u9L g=kf= – (, alb{of (*%*)$))@

& 

dhakalsr@yahoo.com 

@ zlsn cdxb afnL ;+/If0f clws[t g]kfnuGh p=g=kf= – !$, 

af+s] 

(*$*)$^#*# shakeelahamad298@gmai

l.com 

# hljg s'df/ 

s]=;L= 

s[lif cy{ lj1 g]kfnu+h !@, af+s] (*$*@&#)#% jiwankumarkc7@gmail.co

m 

$ clgn s'df/ ld> s[lif k|;f/ clws[t ozf]w/f uf=kf= %, 

slkna:t' 

(*!!$@@)$#  

%= dgf]h s'df/ l;+x s[lif k|;f/ clws[t ndxL g=kf= – %, bf+ª (*$&(*#### aeomanojks@gmil.com 

^= zf/bf 1jfnL s[lif k|;f/ clws[t g]kfnuGh p=g=kf= – !), 

af+s] 

(*$*)@%#$! sharada25351@gmail.co

m 

&= zDe' gfy afujfgL lasf;  

clws[t 

g]kfnuGh p=g=kf= – !(, 

af+s] 

(*$*#)!@#^ nath.shamvu2018@gmail.

com 

*= l/St afnL ljsf; clws[t    

९ df]xDdb cfkmfs 

cxdb vf+ 

n]vfkfn vh'/f uf=kf= *, af+s] (*^)##!@!& AaFaqk220@gmail.com 

१० 6'sf/fd jnL ;xfos -kf+rf} :t/_ zfGtLgu/ uf=kf=–%, bf+ª (*$$(#&)#& tukaramoli@gmail.com 

११ v]d/fh rf}w/L x=;=rf=-kf+rf}_ /fKtL ;f]gf/L uf=kf=–$, af+s] (*$*)@^*(!  

१२ Sjf/L a:g]t sf=;= -kf+rf} :t/_ g]kfnuGh p=g=kf= – !), 

af+s] 

(*$$*%^*(

( 

 

१३ hut/fd uf]l8of sf=;= -kf+rf} :t/_ g]kfnuGh p=g=kf= – @@ 

af+s] 

(*$*@%!#$)  

१४ hgs axfb'/ gfy sf=;= -s/f/_ sf]xnk'/  af+s] (*^&)($$)!  

 

 

९. सनकामफाट प्रदान िरयन ेसेवा 

मस केन्रफाट कि वष उत्ऩादन य ब्मवसावमकयणका रासि प्रासफसधक ऩयाभशि स्थरित तासरभ प्रसफधी 
हस्तान्तयणका रासि आसथिक अनदुान सवहतको उत्ऩादन तथा फजायीकयण प्रफधिन कामिक्रभ रिामतका सेवा 
प्रफाह हनुे ियेको । । 
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१०. सेवा प्रदान िने शािा, खजम्भेफाय ब्मखि, शलु्क य अवधी 

क्र.सॊ. सेवाको 
प्रकाय 

सेवाग्राहीरे ऩयुमाउन ुऩने 
प्रकि मा य ऩेश िनुिऩने 

कािजात 

सेवा प्राप्त िनि राग्ने  सेवा प्रदान िने 
खजम्भेवाय कभिचायी, क 

शािा, क पाॉट 

कोठा नॊ कैवपमत 
शलु्क 

(दस्तयु) रु. 
सभमावसध 

१ कि वष 
उत्ऩादन 
तथा 
ब्मवस्थाऩन 
सॊफखन्ध 
प्राववसधक 

भौखिक सोधऩ।ु वा नभूना 
(योिकीया रािेको फारी, क 
फोट वा अन्म) उऩरब्ध 
ियाउनऩुने  

सन:शलु्क  तत्कार / 
स्थरित 
प्रासफधीक 
सेवा ३ र्दन  

तासरभ तथा प्रसाय 
शािा 
ववशेषऻ सेवा शािा 
अध्ममन ऩरयऺण 
तथा तथमाॊक शािा  

१०२, 
१०३, 
१०४, 
२०६, 

२०७ 

 

२ कि वष 
ब्मवसाम 
सॊचारनका 
रािी 
अनदुान भाि 

सम्फखन्धत सूचनाभा भाि 
बएअनसुायका कािजातहरु  

सन:शलु्क  सूचनाभा 
तोवकए 
अनसुाय 

सूचनाभा तोकीए 
अनसुाय 

  

३ ब्रक 
ववकास 
कामिक्रभ 
सॊचारन 

सम्फखन्धत सूचनाभा भाि 
बएअनसुायका कािजातहरु  

सन:शलु्क  सूचनाभा 
तोवकए 
अनसुाय 

ववशेषऻ सेवा शािा 
फािफानी ववकास 
असधकि त 

२०६  

४ फीउ सफजन 
उत्ऩादन वा 
िरयद सफवक्र 
ववतयण 
अनभुसतऩत्र  

१. सनमभावरीको अनसूुची-
९ फभोखजभको सनफेदन  

२. नेऩारी नािरयकताको 
प्रसतसरवऩ 

३. सनवेदकको दइु प्रसत 
ऩासऩोटि साइजको 
पोटो  

४. कुनै सॊस्थाको तपि फाट 
अनभुसतऩत्र प्राप्त िनि 
चाहेको बए त्मस्तो 
सॊस्थाको तपि फाट 
र्दइएको अखख्तमायीऩत्र, क 
सॊस्था दतािको 
प्रभाणऩत्र, क ऩान दतािको 
प्रभाणऩत्रको प्रसतसरवऩ  

५. सनवेदकको शैखऺक 
मोग्मताको प्रभाणऩत्रको 
प्रसतसरवऩ  

रु. ४००|- ६ कामि र्दन  फािफानी ववकास 
असधकि त तथा कि वष 
प्रसाय असधकि त  

२०६ य 
१०२ 
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क्र.सॊ. सेवाको 
प्रकाय 

सेवाग्राहीरे ऩयुमाउन ुऩने 
प्रकि मा य ऩेश िनुिऩने 

कािजात 

सेवा प्राप्त िनि राग्ने  सेवा प्रदान िने 
खजम्भेवाय कभिचायी, क 

शािा, क पाॉट 

कोठा नॊ कैवपमत 
शलु्क 

(दस्तयु) रु. 
सभमावसध 

६. फीउसफजन उत्ऩादन 
तथा व्मवस्थाऩन 
सम्फखन्ध तीन र्दने 
असबभिुीकयण 
तासरभको प्रभाणऩत्रको 
प्रसतसरवऩ 

 ५ फीउसफजन 
सफके्रता 
अनभुसतऩत्र 
नववकयण  

१. अनभुसतऩत्र नसफकयण 
सम्फखन्ध सनफेदन  

२. सनदेखशकाको अनसूुची 
११ फभोखजभ 
कामािरमभा ऩेश 
िरयएको फीउ सफजनको 
वावषिक कायोफायको 
वववयण 

रु. २००|- ३ कामि र्दन  ऐ ऐ ऐ ऐ  

६ कि वष सॊफखन्ध 
तासरभ भाि 

सनफेदन तथा नािरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रसतसरऩी 

सन:शलु्क  ऩवहरा 
आउनेराई 
प्राथसभकताका 
आधायभा  

कि वष प्रसाय तथा 
तासरभ शािा 

१०२  

७ कि वष फजाय 
ब्मवस्थाऩन 
सेवा 

सॊफखन्धत सॊस्थाको 
ऩत्र/भौखिक सोधऩ।ु 

सन:शलु्क  तत्कार / 
सनमसभत 

अध्ममन ऩरयऺण 
तथा तथमाॊक शािा 

१०३  

८ आकखस्भक 
फारी 
सॊयऺण सेवा 

सनफेदन तथा नािरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रसतसरऩी 

सन:शलु्क  २ र्दन फासर सॊयऺण 
असधकि त 

२०७  

९ आसथिक 
प्रसाशन 
सॊफखन्ध सेवा 

सॊफखन्धत सॊस्थाको 
ऩत्र/भौखिक सोधऩ।ु 

सन:शलु्क  फवढभा ३ 
र्दन 

रेिाऩार १०६  

१० दैसनक 
प्रसाशसनक 
सेवा तथा 
सोधऩ।ु 

सॊफखन्धत सॊस्थाको 
ऩत्र/भौखिक सोधऩ।ु 

सन:शलु्क  फवढभा ३ 
र्दन 

प्रशासन सहामक १०५  
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११. सनणिम िने प्रकि मा य असधकायी 

 दैसनक कामि सॊऩादन सॊफन्धभा सॊफखन्धत  शािा प्रभिु । खजम्भेफाय ब्मखि सॊिको ऩयाभशिभा 
कामािरम प्रभिुरे सनणिम िने । 

 कामिक्रभ तथा सॊिठन सॊि सॊफखन्धत सफषमभा स्टाप सभवटॊिफाट सनणिम हनुे ियेको । 

 तोवकएका कामिक्रभ सॊचारनका रािी सूचना प्रकाशन भलु्माॊकन आवेदकको ।नौट जस्ता 
सफषमभा सॊफखन्धत कामिसफधीभा ब्मवस्था बए अनसुाय कामिक्रभ ब्मवस्थाऩन ससभतीफाट सनणिम 
हनुे । 

१२. सनणिम उऩय उजयुी सनु्न ेअसधकायी 

 िनुासो सनेु्न असधकायी (हार कि वष अथि सफऻ राई तोवकएको) रे उजयुी सनेु्न य ब्मवस्थाऩनका 
रासि कामािरम प्रभिु सभऺ ऩेश िने ियेको । 

 

१३. सॊऩादन ियेको काभको सफवयण 

मस अवधीभा तऩखशर अनसुायका कामिहरु सॊऩादन बएका ।न । 

१. सनभािणासधन कामािरम बवन् सनभािणासधन कामािरम बवन को दोश्रो तरा ढरान कामि बएको । 

२. पसनिचय तथा अन्म साभाग्री िरयद् कामािरमका रािी आवश्मक पसनिचय तथा अन्म साभाग्री  
िरयद बएको । 

३. िोवष्ठ तथा तासरभ् स्थरित असबभखुिकयण तासरभ १ सफषादी तथा फीउ सफजन सफके्रताका रािी 
तासरभ १. सॊऩन्न बएको । स्थानीम तहका कि वष प्रासफसधक सॊि अन्तकिि मा िोवष्ठ १ स्थानीम तह सॊि 
सभन्वमात्भक िोवष्ठ १ फैंक तथा सफभा कॊ ऩसन सॊि सरुब कजाि सॊफखन्ध अन्तयकि मा िोवष्ठ १ तथा 
स्भाटि कि वष िाॉउको प्रिसत ससभऺा तथा मोजना तजुिभा िोष्ठी १ सॊऩन्न बएको ।   

४. अनिुभन् फाॉके तथा फर्दिमा खजल्राभा चार ुआ व तथा ित आ फ भा सॊचासरत कामिक्रभको 
अनिुभन िरयएको । 

५. फल्क एस एभ एस सेवाको सरुुवात िरयएको ।  

६. कि वष ववकास कामिक्रभहरुको सचुना प्रकाशन स्थरित प्रभाखणकयण तथा सॊझौता । 

 

सस नॊ कामिक्रभ सचुना 
प्रकाशन 

स्थरित 
प्रभाखणकयण 

सॊझौता कैवपमत 

१ च्माउ ग्राभ स्थाऩना कामिक्रभ 
  बएको  

२ असबमानभखुि रसनु तथा प्माज   बएको  



12 
 

सस नॊ कामिक्रभ सचुना 
प्रकाशन 

स्थरित 
प्रभाखणकयण 

सॊझौता कैवपमत 

उत्ऩादन कामिक्रभ 

३ आमभरुक कि वष फन प्रफधिन 
कामिक्रभ 

बएको    

४ स्भाटि कि वष िाॉउ कामिक्रभ 
  बएको  

५ योड करयडय/याजभािि रखऺत 
तथा सभसन (आर ुय भकै फारी) 
कामिक्रभ 

 बएको  तेश्रो ऩटक सूचना 
प्रकाशन बएको 

६ िाबय भ्मासर प्राॉिारयक कि वष 
ऩमिटन प्रफधिन कामिक्रभ 

  बएको  

७ ब्रक सफकास कामिक्रभ   बएको  ऩनु् सूचना 
प्रकाशन बएको 

८ फजायभखुि धान उत्ऩादन प्रफधिन 
कामिक्रभ 

बएको    

९ साभदुावमक वीउ फैंक/ बण्डाय ििह/ 
नश्ल सॊयऺ ण केन्र सहमोि कामिक्रभ 

बएको    

१० साभाखजक ऩरयचारनका रासि सॊघ 
सॊस्थाहरु सॉिको सहकामिभा 
कामिक्रभ सञ्चारन 

बएको    

११ भौयीचयन ऺ ते्र ववस्ताय कामिक्रभ बएको    

१२ शहयी तयकायी आत्भसनबिय 
कामिक्रभ 

 बएको  ऩनु् सूचना 
प्रकाशन बएको 

१३ भौयी ववकास कामिक्रभ   बएको  

१४ परपूर नसियी सदुृढीकयण 
कामिक्रभ 

  बएको ऩनु् सूचना 
प्रकाशन बएको 

१५ यॊथाने फारी उत्ऩादन तथा 
प्रफधिन कामिक्रभ 

  बएको ऩनु् सूचना 
प्रकाशन बएको 

१६ िाद्यान्न फीउ प्रसोधन तथा 
बण्डायण ऩवुािधाय सनभािण 

बएको    

१७ स्थानीम तहको साझेदायीभा 
कयाय िेसत कामिक्रभ 

बएको    
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१४. सूचना असधकायी य प्रभिुको नाभ य ऩद 

सस नॊ खजम्भेफायी नाभ ऩद सॊऩकि  नॊ 

१ कामािरम प्रभिु सािय ढकार प्रभिु फरयष्ठ कि वष 
प्रसाय असधकि त 

९८५८०४००२७ 

२    सूचना असधकायी शकीर अहभद फारी सॊयऺण 
असधकि त 

९८४८०४६३८३ 

 

 

 

१५. ऐन सनमभ सफसनमभ य सनदेखशकाको सूखच 

 

ऐनहरु 

१. फीउ सफजन (ऩवहरो सॊसोधन) ऐन, २०६४  

२. खजवनासक सफषादी ब्मवस्थाऩन ऐन, २०७६ 

  

सनमभावरीहरु 

 

१.फीउ सफजन सनमभावरी, २०६९ 
 

सनदेखशकाहरु 

 

कामिसफधीहरु 

 कि वष क्माम्ऩसको सहकामिभा कि वष प्रफधिन कामिक्रभ सञ्चारन सफधी, २०७७ 

 खजल्रास्तय कि वष ववकास कामिक्रभ सॊचारन सफधी, २०७७ 

 कोशेरी घय स्थाऩना सञ्चारन सफधी, २०७७ 

 योड करयडय/याजभािि रखऺत तथा सभसन (आर ुय भकै फारी) कामिक्रभ सॊचारन सफधी, 
२०७७ 

 सरुब कजाि सहखजकयण तथा ब्माजभा अनदुान कामिक्रभ सञ्चारन (ऩवहरो सॊसोधन) 
कामिसफधी, २०७७ 

 स्थानीम तहको सहकामिभा कयाय िेसत कामिक्रभ सञ्चारन (ऩवहरो सॊसोधन)  कामिसफधी, 
२०७७ 

 आमभरुक कि वष फन प्रफधिन कामिक्रभ सञ्चारन कामिसफधी, २०७६ 

 परपूर सफरुवा योऩण असबमान कामिक्रभ सञ्चारन कामिसफधी, २०७६ 

 स्भाटि कि वष िाॉउ कामिक्रभ सॊचारन कामिसफधी, २०७६ 
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 च्माउ ग्राभ स्थाऩना कामिक्रभ कामािन्वमन सफधी २०७६ 

 असबमानभखुि रसनु तथा प्माज उत्ऩादन कामिक्रभ सञ्चारन कामिसफधी, २०७६ 

 कि वष ऺेत्रभा हरयत स्वमॊसेवक ववकास तथा ऩरयचारन कामिसफधी, २०७६ 

 कि वष ऩमिटन प्रफधिन भापि त आम आजिनभा सहमोि कामिक्रभ कामािन्वमन कामिसफधी, २०७५ 

 प्रधानभखन्त्र कि वष आधसुनकीकयण ऩरयमोजना, ऩरयमोजना कामािन्वमन म्मानअुर, २०७७ 

 कि वष तथा ऩश ुसफषम अध्ममन ियेका मवुाहरुराई मद्यभखशरता ववकास कामिक्रभ सॊचारन 
कामिसफधी २०७६ 

 उत्ऩादन प्रफधिनभा आधारयत कि षक सहमोि कामिक्रभ सञ्चारन कामिसफधी २०७६ 

 ओ जे टी  ऩरयचारन कामिक्रभ सॊचारन प्रकि मा २०७६ 

 स्भाटि कि वष िाॉउ सहमोसि कामिक्रभ सञ्चारन सफधी २०७६ 

 आकखस्भक फारी सॊयऺण कामिक्रभ सञ्चारन कामिसफधी २०७५ 

 प्राॊिारयक कि वष प्रफधिन सभशन कामिक्रभ कामािन्वमन कामिसफधी २०७५ 

 

 

१६. फजेट तथा िचिको सफवयण 

क्र स फ उ खश नॊ कामिक्रभ कुर फजेट  

ऩौष भसान्त 
सम्भको िचि फाकी फजेट 

१ ३१२०१०१६३ साधायण चार ु 13984000 6085497.4 7898502.6 

२ ३१२०१०१६४ साधायण ऩखुजित 26144000 8879575.4 17264425 

३ ३१२०००१२३  िाद्य तथा ऩोषण सयुऺा कामिक्रभ 40540000 181981 40358019 

४ ३१२०००१७३ 

असबमानभखुि सभसन कि वष तथा 
ऩशऩुॊऺी कामिक्रभ 19350000 150250 19199750 

५ ३१२०००१८३ 

कि वष तथा ऩशऩुखन्। स्रोत तथा 
प्रववसध सेवा टेवा ववस्ताय 
कामिक्रभ 10211000 737452 9473548 

६ ३१२००१२०३ 

कि वष तथा ऩशऩुखन्। स्रोत तथा 
प्रववसध सेवा टेवा ववस्ताय 
कामिक्रभ 50000 0 50000 

७ ३१२०००१८४ 

बसुभ व्मवस्था,कि वष तथा सहकायी 
भन्त्रारम(सॊघ शसति अनदुान) 21250000 202265 21047735 

जम्भा 131529000 16237021 115291979 
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सन्दबि सूखच 

 फाॉके खजल्राको िाॉउऩासरका नियऩासरका प्रोपाईर, २०७४, तथमाॊक कामािरम नेऩारिॊज, 
फाॉके । 

 फावषिक कामिक्रभ तथा तथमाॊक ऩखुस्तका (आ फ २०७५।७६), २०७६,  कि वष ऻान केन्र, 
नेऩारिॊज, फाॉके । 

 

 


