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रैभाससक स्वत् प्रकाशन प्रसतवेदन  

(Pro-active Disclosure Report) 
 

सूचना सावयजसनक गने सनकामको नाभ् यानी जभया कऺररयमा ससॉचाई आमोजना, कृषष कामयक्रभ कामायन्वमन एकाई,  

टीकाऩयऺ, कैरारी 

सूचना सावयजसनक गयेको अवसध् २०७९ श्रावण देहि २०७९ असोज भसान्तसम्भ 

१. यानी जभया कऺररयमा ससॉचाई आमोजना,कृषष कामयक्रभ कामायन्वमन एकाई, टीकाऩयऺ, कैरारीको स्वरुऩ य प्रकृसत : 

यानी जभया कऺरयीमा ससॊचाइ प्रणारी नेऩारको सदूऺय ऩहिभ प्रदेशको कैरारी हजल्राभा अवहस्थत कृषकफाट सनभायण गयी 
व्मवस्थाऩन सभेत गरयएको सवै बन्दा ठूरो ससॊचाइ प्रणारी हो । मस प्रणारीको ऩानीको श्रोत कणायरी नदी (ऩहिभी बड्डारो झयही 
नारा) यहेको छ । मस प्रणारीको सनभायण कयीव १२० वषय बन्दा अगाडीफाट षवसबन्न चयणभा स्थानीम सभदऺामको अथक प्रमासभा 
हऺॉदै आएको सथमो ।मस प्रणारीरे कैरारी हजल्राको षटकाऩयऺ नगयऩासरका, रम्की चहऺा नगयऩासरका य जानकी गाउॊऩासरकाको 
गयी जम्भा करयव ११,००० हेक्टय जभीनभा ससॊचाइ सषऺवधा उऩरव्ध गयाउॊ दै आएको छ । मस ससॊचाइ प्रणारीभा कभाण्ड 
एरयमाको दहऺणी बागभा ससॊचाइ गनय यानी ससॊचाइ प्रणारी, भध्म बागभा जभया ससॊचाइ प्रणारी य उत्तयी बागभा ससॊचाइ गनय 
कऺरयीमा ससॊचाइ प्रणारी यहेको छ । मी प्रणारीहरुको व्मवस्थाऩन गनय तीन ओटै प्रणारीभा अरग अरग जर उऩबोक्ता सॊस्था 
(कऺरो सॊस्था) यहेको य मी सतन ै शािा प्रणारीहरुको सभन्वमको रासग कणायरी कूरो (यानी जभया कऺररयमा) ससॊचाइ जर 
उऩबोक्ता सॊस्था भरऺ ससभसतको रुऩभा यहेको छ । 

आ.व. २०६६/६७ सारभा आधसऺनकीकयण गनय शरऺु गरयएको मस प्रणारीराई हार नेऩार सयकायफाट याषिम गौयवको 
आमोजनाभा सभावेश गरयएको छ । मो आमोजनाको सनभायण कामय सम्ऩन्न बए ऩिात करयव १४,३०० हेक्टय जसभनभा ससॊचाइ 
सषऺवधा उऩरब्ध हनेऺछ बने मसफाट मस ऺेरका करयव २३,६२२ घयधयऺीका करयव १,४२,३६६ जनसॊख्मा प्रत्मऺ राबाहन्वत 
हनेऺछन । मसका अरावा ऩूवय ऩहिभ याजभागयको सभानान्तय ऩहिभ तपय  जाने रम्की षवस्ताय ससॊचाइ शािा नहयफाट ऩथयैमा 
नदीसम्भको थऩ करयव ६,००० हेक्टयभा य दीघयकारभा कान्रा नदीसम्भको थऩ १८,००० हेक्टय ऺेरपरभा ससॊचाइ सषऺवधा 
षवस्तारयत गने रक्ष्म सरईएको छ । सभग्र ससॊहचत ऺेर ३८,३०० हेक्टय यहने बए ऩसन हार नेऩार सयकायफाट हस्वकृत 
गरऺुमोजना अनसऺाय २०,३०० हेक्टय ऺेरपरको सनभायण कामय आ.व. २०८०/८१ सम्भ सम्ऩन्न गने रक्ष्म याहिएको छ 
।कैरारी हजल्राको षटकाऩयऺ नगयऩासरका, जानकी गाउॉऩासरका य रम्कीचहऺा नगयऩासरकाभा मो आमोजना सॊचारनभा यहेको छ 
। मो आमोजनाको प्रथभ चयण अक्टोवय १, २०११ देहि सरऺुवात बई सेप्टेम्वय ३०, २०१७ सम्भ सॊचारनभा यहेको सथमो । 
दोश्रो चयण जरऺाई २०१८ देहि सडसेम्फय २०२३ सम्भ सॊचारनभा यहनेछ । मस आमोजनाको कामय ऺेर षटकाऩयऺ नगयऩासरका 
य जानकी गाउॉऩासरकाको सफै वडा य रम्कीचहऺा नगयऩासरकाको वडा न. ३ (तल्रो बरऺुवा, ब्मवहस्थतनगय), वडा ५ (थाऩाऩयऺ) य 
वडा नॊ. ७ (हदयहनी, चाॉगावायी) सम्भ यहेको छ । 

मस कृषक सनसभयत तथा व्मवहस्थत ससॊचाइ प्रणारीराई सॊचारन गनय कृषकहरुरे प्रत्मेक वषय कणायरी नदीभा (झयही नारा) 
झाराऩाता, ढऺड्डा आदद जस्ता स्थानीम स्तयभा उऩरब्ध साभग्रीहरुको प्रमोग गयी तीन वटा अरग अरग स्थानभा अस्थामी फाॉध 
फनाइ नदीको वगयभा कऺरो िनी आ-आफ्नो ससॊचाइ प्रणारीका रासग ऩानी रैजाने व्मवस्था सभराउदै आएका छन ्। अस्थामी 
फाॉध य नदीको फगयभा फनाइएको कऺरो प्रत्मेक वषय कणायरी नदीको फाढीरे फगाउने य ससॊचाइ गनय प्रत्मेक वषय उऩबोक्ताहरुरे 
ऩनऺ् फनाउन ऺऩने झन्झट व्महोयीयहेका छन ्। फेरा फेराभा कणायरी नदीभा आउने असाभाषमक फाढीरे वनाइएको फाॉध य नदीको 
वगयभा वनाइएको नहयराई ऺसत गने गयेको य उऩबोक्ताहरुरे उक्त ऺसतग्रस्त प्रणारीराई फेरा फेराभा आवश्मकता अनसऺाय 
“देशावय” को भाध्मभफाट भभयतका रासग ठऺरो जनश्रभ ऩरयचारन गयी प्रणारीराई सञ्चारनभा आईयहेको छ। फषेनी गनऺयऩने भभयत 
सॊबायको सभस्माका साथै प्रणारीभा ऩानीको वहाव सनमन्रण गने सॊयचना नबएको कायणरे गदाय कणायरी नदीफाट आउने 
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असनमहन्रत ऩानी ससॉचाई प्रणारीभा प्रवेश गदाय मस प्रणारीको ससॊहचत ऺेर य मसको षकनाया ऺेरभा सभेत ऩानी जम्ने सभस्मा, 
ससॊहचत ऺेर कटान तथा फाटो घाटोभा ऩानी जम्ने आददको सभस्मा हनेऺ हऺॉदा आवतजावतभा ऩसन अवयोध हनेऺ हस्थसत यहॉदै आएको 
छ।उक्त सभस्माहरुको सभाधानाथय मस प्रणारीका उऩबोक्ता कृषक, मस ऺेरका याजनसैतक दरहरु, सभाजसेवी तथा जरस्रोत तथा 
ससॊचाइ षवबागको साभषऺहक प्रमासभा मस ससॊचाइ प्रणारीको षवकासरे यािको अथयतन्रभा ऩसन सकायात्भक प्रबाव ऩने देहिएकोरे 
नेऩार सयकायरे मस प्रणारीको षवकासको रासग प्राथसभकता ददनकऺा साथै टीकाऩयऺभा आ.व. २०६६/६७ भा यानी जभया 
कऺरयीमा ससॊचाइ आमोजना कामायरमको स्थाऩना गरय अक्टोफय १८, २०११ देिी सेप्टेम्वय ३०, २०१८ सम्भ षवश्व फैंकको 
सहमोगभा प्रणारीको आधसऺनषककयणको प्रथभ चयणको काभ सम्ऩन्न गयेको छ बने दोश्रो चयणको कामय जरऺाई १, २०१८ 
सम्झौता गरय सडसेम्वय ३१, २०२३ भा सम्ऩन्न गने रक्ष्म यािेको छ। 

यानी जभया कऺररयमा ससॊचाई आमोजनाको कृषष कामयक्रभ कामायन्वमनको रासग आमोजना सम्फन्धी दस्तावेजभा उल्रेि बए अनसऺाय 
टीकाऩयऺभा कृषष कामयक्रभ कामायन्वमन एकाई (Agriculture Component Implementation Unit - ACIU) को ब्मवस्था यहेको छ । 
याजऩराषित दितीम शे्रणीको आमोजना कोसडयनटेयको नेततृ्वभा उक्त एकाई कामायरमभा फारी षवकास असधकृत १, मोजना असधकृत 
१, फागवानी षवकास असधकृत १, फारी सॊयऺण असधकृत १, ऩश ऺ हचषकत्सक/ ऩश ऺ षवकास असधकृत १, रेिा असधकृत १, 
प्राषवसधक सहामक ५ य नामव सबऺ्फा १ यहने ब्मवस्था छ । त्मस्तै गयेय कामायरमराई आवश्मक ऩने कृषष षवशेषऻहरु, ियीद  

षवशेषऻ, कृषष प्राषवसधक य अन्म आवश्मक कभयचायीहरु कयायभा सरन सक्ने ब्मवस्था गयेको छ। 

२. आमोजनाका आमाभहरु् 

आमाभ-१: ससॊचाई ऩवऺायधायहरुको आधसऺनषककयण् मस आमाभ अन्तगयत कणायरी नददभा वाॉध फनाउने, ऩयम्ऩया देहि सनभायण बई 
सॊचारनभा यहेका ऩयम्ऩयागत ससॊचाई कऺरोहरु, सतनका शािाहरुको सनभायण तथा सधऺाय गने य ससॊचाईसॉग सम्वहन्धत अन्म 
ऩूवायधायहरुको सनभायण कामयहरु ऩदयछन ्।  

आमाभ-२ (क): जर उऩबोक्ता ससभसतको सदऺृषढकयण् मस आमाभ अन्तगयत जरउऩबोक्ता ससभसतकाहरुको ऺभता असबफृषि गरय 
सॊचासरत कऺरोहरुको ब्मवस्थाऩन, सॊचारन य ऩानीको फाॉडपाॉड रगाएतका षवषमहरुभा उसनहरुराई सऺभ वनाउने रक्ष्म यहेको 
छ। 

आमाभ-२ (ि): कृषष उत्ऩादन सहमोग् मस आमाभ अन्तगयत कृषष वस्तहऺरुको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व वढाउने, उऩरब्ध 
ससॊचाई य उऩमूक्त जसभनको सषह प्रमोग गनय उत्ऩादन प्रदयशन, कृषकऩाठशारा, फीजफृषि कामयक्रभहरु, ब्मवसाषमक तयकायी तथा 
परपऺर षवकास कामयक्रभहरु रगाएत उत्ऩादन ऩिातका कामयहरु य उत्ऩाददत कृषष वस्तहऺरुको वजारयकयणभा सहमोग ऩरऺ् माउने 
कामयक्रभहरु सॊचारनभा यहेका छन ्।  

आमाभ-३: आमोजना ब्मवस्थाऩन् मस आमाभ अन्तगयत आमोजानाको प्रबावकायी कामायन्वमन, सभन्वम, अनगऺभन, भलऺ्माॊकन तथा 
आमोजनाको असय अध्ममन जस्ता कामयहरु ऩदयछन।् 

३. कामयक्रभ कामायन्वमन एकाईको काभ, कतयव्म य असधकाय : 
३.१. कृषष कामयक्रभ कामायन्वमन एकाई षटकाऩयऺको ऺरेासधकाय  

 वाषषयक कामयक्रभ तमाय गने य कामायन्वमनको रासग आवश्मक ब्मवस्था सभराउने। 

 आमोजनारे तोषकएका कामयहरु सॊचारन गने आवश्मक ऩन े वीउ, भर, षवषादी, कृषष औजाय रगाएतका उत्ऩादन साभाग्रीहरु 
िरयदका आवश्मक सम्ऩूणय कामयहरु गने। 

 एकाई कामायरम रगाएतका सम्वहन्धत सनकामहरुराई आवश्मक ऩने कामायरम साभान, भेहशनयी औजाय, सवायी साधन आददका 
िरयदका रासग आवश्मक सम्ऩूणय कामयहरु ऩूया गरय िरयद कामय गने। 
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 स्वीकृत वाषषयक कामयक्रभ अनसऺाय तोषकएका कृषष प्रसाय सेवाहरु जस्तै कृषक सभहऺ गठन तथा ऩरयचारन, कृषक ऩाठशारा 
सॊचारन गने तथा उच्च भूल्म जाने कृषष वस्तहऺरुको उत्ऩादन, प्रशोधन य वजारयकयण सम्वहन्ध षपल्ड स्तयीम तासरभ सॊचारन गने, 

अन्न वारी, तयकायी, दरहन वारी आदद वारीको ब्रक प्रदयशन तथा वीउ उत्ऩादन, प्रशोधन तथा फजारयकयणभा सहमोग गने 
गयाउने। 

 कृषष सहकायी सॊस्था, कृषक सभहऺ तथा जर उऩबोक्ता ससभसतराई तयकायी तथा परपूर सॊकरन केन्र य वीउ षवजन बण्डायण, 

बवन आदद सनभायणका रासग ठाॉउको छनौट गरय सनभायण तथा सनभायण ऩिात ्सॊचारनभा सहमोग ऩरऺ् माउने । 

 आमोजनाको भाससक, रैभाससक, अधयवाषषयक तथा वाषषयक प्रसतवेदनहरु तमाय गरय कृषष तथा ऩशऩऺन्छी षवकास भन्रारम, कृषष षवबाग 
य यानी जभया कऺररयमा ससॊचाई आमोजना, षटकाऩयऺराई फझऺाउने।  

३.२ कृषष सहमोग कामयक्रभ अन्तगयत सॊचारन गरयने प्रभिऺ कामयहरु  

 आमोजनाको कामय ऺेरभा कृषष प्रसाय सेवाराई प्रबावकायी वनाउने ।  

 भाटोको उवययाशहक्त षवश्लेषण तथा नक्शाॊकन, षवद्यभान वारी प्रणरीको षवशरेषण तथा उच्च भूल्म जाने कृषष वस्तहऺरुको उत्ऩादन 
सम्बाब्मता अध्ममन, उच्च भूल्म जाने कृषष वस्तहऺरुको भूल्म शृ्रिरा, तासरभको आवश्मकता सम्वहन्ध अध्ममन, तयकायी तथा 
परपूर सॊकरन केन्र तथा फीउ बण्डायको आवश्मकता सम्वहन्ध अध्ममन गने । 

 असबमानको रुऩभा भाटो ऩरयऺण हशषवय सॊचारन गने य कृषकहरुको िेतवायीको भाटो ऩरयऺण गरय त्मसको ब्मवस्थाऩनभा जोड 
ददन।े 

 षवसबन्न परपूरहरु जस्तै् केया, आॉऩ, भेवा, अनाय, अम्वा, सरहच आददको वगैचा स्थाऩना गरय आमोजनाको कामय ऺेरभा परपूर 
िेतीको षवस्ताय गने । 

 अन्नवारी, दरहन, तेरहन तथा तयकायी वारीहरुको ब्रक प्रदयशन कामयक्रभ भापय त ती वारीहरुको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व 
वढाउने। 

 अन्नवारी, दरहन, तेरहन वारीको सफज फृषि कामयक्रभ सॊचारन गरय उन्नत षवउहरुको उत्ऩादन तथा उऩरब्धताभा फृषिफाट फीउ 
प्रसतस्थाऩन दयभा फृषि गयी कृषष वस्तहऺरुको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व फढाउने । 

 िाद्यन्न फारीको फीउ उत्ऩादन य भूल्म असबफृषि गयी फीउ उत्ऩादन कृषकहरुको आमआजयन फृषिभा टेवा ऩमऺायउने।  

 ऩशऩऺन्छीजन्म फस्तकऺो उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्वभा फृषि गयी उत्ऩाददत फस्तकऺो फजायीकयणभा सभेत टेवा ऩमऺायउने । 

 ऩशऩऺारनको ब्मावसाषमकयणफाट कृषकहरुको आमआजयन फृषिभा सहमोग गने ।  

 कृषकहरुराई योग षकयाको जैषवक तरयकारे सनमन्रण गनय तथा प्रमायवयणीम दृषिकोणरे उहचत वारी ब्मवस्थावन सम्वहन्ध शीऩ 
तथा ऻान ससकाउनका रासग षवसबन्न वारीभा कृषक ऩाठशारा सॊचारन गने तथा वारीहरुको उत्ऩादन, प्रशोधन तथा वजारयकयण 
सम्वहन्ध षपल्ड स्तयीम तासरभहरु सॊचारन गन।े 

 कृषक सभहऺ, सहकायी तथा जर उऩबोक्ता ससभसतहरुको सदऺृषढकयण गरय सत सॊस्थाहरुराई सऺभ, सशक्त य आत्भ सनबयय वनाउने। 

 आमोजनाको कामय ऺेरभा उत्ऩाददत उन्नत वीउको उहचत प्रशोधन, सॊयऺण तथा सहकायी भापय त षवषक्र षवतयणका रासग वीउ 
बण्डायण बवनको सनभायण तथा प्रशोधनभा भेससनहरु अनदऺानभा उऩरब्ध गयाउने।आमोजनाको कामय ऺेरभा उत्ऩाददत तयकायी तथा 
परपूरहरुको सहज तथा उहचत भूल्मभा षवषक्र षवतयणका रासग सॊकरन केन्रहरुको सनभायण तथा प्रबावकायी रुऩभा सॊचारनभा 
सहमोग गने । 

३.३ आमोजनाको अऩेहऺत उऩरब्धीहरु  

 एषककृत रुऩभा जर ब्मवस्थाऩन गरय िाद्यान्न तथा तयकायी वारीको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फृषिभा सहमोग हनेऺछ।  
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 अन्नफारी तथा तयकायी फारीको फीउ उत्ऩादन, प्रशोधन, बण्डायण तथा वजारयकयणभा सहमोग ऩरऺ् माउने सॊयचनाहरुको सनभायणरे 
कृषक सभहऺ तथा सहकायीहरुको उन्नत वीउ उत्ऩादन गने ऺभता फृषिरे हजल्रा उन्नत वीउभा आत्भसनबयय हनेऺछ । 

 फीउ सफजन रगामत उच्च भूल्म जाने कृषष वस्तहऺरुको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्वभा वृषिरे स्थानीम भाग ऩयऺा हनऺकऺो साथै 
सनमायतभा फृषि बएको हनेऺछ । 

 उन्नत प्रसफसधभा आधारयत केया िेतीको सफस्ताय गयी कृषकहरुको आमआजयनभा फृषि बएको हनेऺछ। 

 उत्ऩादन ऩिातको ब्मवस्थाऩनका रासग ऩोिहाबेि प्रसफसधभा सहमोग गयी कृषष फारी फस्तकऺो भूल्म असबफृषि य फजायीकयणभा 
सहहजकयणिाया कृषकहरुको आमआजयनभा सहमोग हनेऺछ। 

 ऩशऩऺन्छीजन्म फस्तकऺो उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्वभा फृषि गयी उत्ऩाददत फस्तकऺो फजायीकयणभाफाट कृषकहरुको आमआजयन फृषि 
बएको हनेऺछ।  

 जर उऩबोक्ता सभहऺ, कृषक सभहऺ तथा सहकायी सॊस्थाहरुको सॊस्थागत षवकास बई सयोकायवारा सॊस्थाहरु सॉगको सहकामय य 
साझेदायीभा वृषि हनेऺछ ।  

 सभग्र रुभभा आमोजना को कामय ऺेरका कृषकहरुको ब्मवसाषमक कृषष उत्ऩादनभा सॊरग्नतारे जर तथा जसभनको असधकतभ 
प्रमोग बई कृषकहरुको हजवनस्तयभा  सधऺाय हनेऺछ। 

४. स्वीकृत दयफन्दी य ऩदऩूसतय षववयण 
क्र.सॊ. ऩद शे्रणी/तह सेवा सभहू दयवन्दी ऩदऩूसतय कैषपमत 
1.  आमोजना कोअसडयनेटय या.ऩ.दितीम कृषष सभूहकृत नहनेऺ १ १ स्थामी 
2.  फारी सफकास असधकृत या.ऩ.ततृीम कृषष फारी  १ १ स्थामी 
3.  मोजना असधकृत या.ऩ.ततृीम कृषष एग ृइको, भाकेषटङ्ग 

एण्ड स्टाषटहस्टक्स 
१ १ स्थामी 

4.  फारी सॊयऺण असधकृत या.ऩ.ततृीम कृषष फारी सॊयऺण १ १ स्थामी 
5.  फागवानी सफकास असधकृत या.ऩ.ततृीम कृषष फागफानी षवकास १ ० स्थामी 
6.  ऩश ऺहचषकत्सक/ ऩश ऺसफकास 

असधकृत 
या.ऩ.ततृीम कृषष ऩश ऺषवकास/बेटयीनयी १ ० स्थामी 

7.  रेिा असधकृत या.ऩ.ततृीम प्रशासन रेिा १ १ स्थामी 
8.  नामव सवऺ्वा या.ऩ.अनॊ. प्रथभ प्रशासन साभान्म प्रशासन १ ० स्थामी 
9.  प्राषवसधक सहामक या.ऩ.अनॊ. प्रथभ कृषष सभूहकृत नहनेऺ ४ २ स्थामी 
10.  ऩश ऺ स्वास््म/ऩशसेऺवा 

प्राषवसधक  
या.ऩ.अनॊ. प्रथभ कृषष सभूहकृत नहनेऺ १ ० स्थामी 

11.  कम्प्मटऺय अऩयेटय या.ऩ.अनॊ. प्रथभ कयाय  1 १ स्थामी/ 
कयाय 

12.  हरकऺा सवायी चारक शे्रणी षवषहन कयाय  २ २ स्थामी/ 
कयाय 

13.  कामायरम सहमोगी शे्रणी षवषहन कयाय  ३ ३ स्थामी/ 
कयाय 

जम्भा    १९ ६  
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5. शािागत कामय षववयण 

५.१ आमोजना कोअसडयनेटय 
 आमोजनाको रक्ष्म य उिेश्म अनसऺाय इकाईको वाषषयक कामयक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गनय आपू भातहतका 

कभयचायीराई ऩरयचारन गने। 

 आपू भातहतका कभयचायीको नसतजाभूरक य गणऺस्तयीम फनाउन आवश्मक सनदेशन,सऩऺरयवेऺण, सनमन्रण य सहमोग गने। 

 सॊचासरत कामयक्रभहरुको सनमसभत अनगऺभन तथा भूल्मािकन गयी प्राप्त ऩषृ्ठऩोषणहरुराई प्रबावकायी ढॊगफाट कामायन्वमन गने। 

 चसऺ्त दरऺुस्त सेवा/टेवा प्रवाह य जोन कामयक्रभको रहऺत उऩरहब्ध हाससर गनयको रासग उऩमकऺ्त आन्तरयक तथा फाह्य कामय 
वातावयण ससजयना गने। 

 आपू भातहतका कभयचायीहरुको उत्प्रयेणा असबवृषि गदै कामयसम्ऩादन स्तयराई असबवृषि गनय सहबासगताभूरक व्मवस्थाऩन य 
उऩमकऺ्त सॊचाय प्रणारी अऩनाउने। 

 षवसबन्न शािाका कभयचायीहरुहरुराई ऩद य ऺभता अनसऺायको कामयषववयण ददई कामयसम्ऩादनको भूल्मािन गने। 

 सम्फहन्धत शािाको ससपारयसभा बकू्तानी आदेश गने। 

 कामायरमको आसथयक कायोफायको रासग आदेश गने। 

 कभयचायीहरुको काज य सफदा हस्वकृत गने। 

 कभयचायी तथा कृषकहरुको गनऺासो सनेऺ्न य प्राप्त गनऺासो उऩय सनणयम गयी कामायन्वमन गने। 

 कामायरमभा उठान बएका सभस्माहरुको सभाधान गनय उऩमकऺ्त सनणयम गयी कामायन्वमन गने।  

 सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम सयकाय रगामत सयोकायवारा सनकामहरुसॉग आवश्मक सहमोग, सभन्वम य सहकामय 
गने। 

 भातहतका कभयचायीहरुराई आवश्मकता अनसऺाय असधकाय प्रत्मामोजन गने। 

 सभग्र गसतषवसधहरुभा सशऺासन कामभ गने। 

५.२ प्राषवसधक शािाहरु (मोजना शािा, फारी सफकास शािा, फारी सॊयऺण शािा, फागवानी  शािा, ऩश ऺषवकास शािा)  

कामायरम प्रभिऺ (आमोजना कोअसडयनेटय) को प्रत्मऺ सनमन्रण य सम्ऩकय भा यही सम्फहन्धत असधकृतरे सनम्न कामय गने् 

 आमोजनाको Project Appraisal Document and Project Implementation अनसऺाय फाषषयक कामयक्रभ तजऺयभा गने य कामायन्वमन 
गने। 

 आमोजनाको फाषषयक स्वीकृत कामयक्रभराई शािागतरुऩभा रैभाससक षवबाजन गयी कामयक्रभको कामायन्वमन गने।  

 आमोजनानको Project Appraisal Document भा उल्रेि बए अनसऺायका रक्ष्म प्रासप्तका रासग तोषकएको Result framework 

अनसऺाय कामयक्रभहरु सॊचारन गने। 

 कभयचायीहरुसॉग सभन्वम गयी चार ऺअनदऺान, ऩऺॉहजगत अनदऺानका कामयक्रभहरु य अन्म प्राषवसधक कामयक्रभहरु प्रबावकायी रुऩभा 
सॊचारन गने । 

 कृषष अनदऺान सहमोग छनौट ससभसतसॉग सभन्वम गयी अनदऺानग्राही कृषकहरुको भाऩदण्ड तमाय गयी चार ऺतथा ऩऺॉहजगत अनदऺानका 
कामयक्रभहरु सॊचारन गने । 

 िाद्यन्न फारी तथा फीजफृषिका कामयक्रभहरु सॊचारनका रासग कृषक, कृषक सभहऺ, कृषष पभय, सहकायी सॊस्था तथा कृषष 
कम्ऩसनहरुसॊग सहकामय गयी कामयक्रभहरु सॊचारनका रासग सहहजकयण गने। 

 नषवनतभ प्रसफसध अनसऺयणका रासग कृषकहरुराई प्रसफसध प्रियशन गने। 
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 उच्च भूल्मका फारीहरु (तयकायी फारी, केया फारी, च्माउ िेती), नगदे फारीहरु (उि ऺय आर)ऺ का कामयक्रभहरु सॊचारन गने। 

 कृषक ऩाठशारा, फारी सॊयऺणका कृमाकराऩहरुभा कृषकहरुराई प्रासफसध सेवाटेवा प्रदान गने। 

 कृषष उऩजको उत्ऩादन ऩिातको ब्मवस्थाऩनका रासग सफसबन्न बौसतक ऩूवायधाय सनभायणका कामयक्रभहरु सॊचारन गन।े  

 कृषष उऩजको फजाय ब्मवस्थाऩनका रासग सहमोग गने। 

 कृषष माहन्रकयणका रासग कृषमन्रहरुको प्रियशन य उऩरब्धता सफस्तायका रासग राबग्राषह कृषकहरु भापय त कामयक्रभ सॊचारन 
गने। 

 ऩश ऺउत्ऩादन प्रसफसध ऩियशन सहमोग कामयक्रभ, ऩशकऺो आहाय ब्मवस्थाऩनका कामयक्रभहरु य ऩशकऺो योग ब्मवस्थाऩन तथा नश्ल 
सधऺायका कामयक्रभहरु सॊचारन गने। 

 तासरभ, गोषष्ठ, स्थरगत प्रमोगशारा सेवा, भेरा/भहोत्सव तथा प्रदशयनीहरु  रगामतका कामयक्रभहरु सॊचारन गने । 

 कभयचायीहरुराई षवसबन्न कामयक्रभहरुको हजम्भेवायी ददने य उक्त कामयक्रभहरु सॊचारन गनय आवश्मक सहमोग गने  

 भाससक तथा रैभाससक रगामतका षवसबन्न िारका प्रगसतहरु तमायी गयी तारकऺ तथा सम्फहन्धत सनकामहरुभा सभमभै ऩठाउने । 

 कामायरमको वाषषयक ऩहऺस्तका तथा प्रोपामर, प्राषवसधक ऩहऺस्तका य प्रचाय प्रसाय साभाग्री तमाय गयी प्रकाशन गने य सबसडमो 
डकऺभेन्टयी तमायीका रासग आवश्मक कामयहरु गने। 

 सम्ऩादन बएका कामयक्रभहरुको सनमसभत अनगऺभन गयी प्राप्त ऩषृ्ठऩोषणहरुराई कामायन्वमन गनय ऩहर गने । 

 तारकऺ सनकाम तथा अन्म सयोकायवारा सनकामहरुफाट भाग बए अनसऺायका सचऺना, त्माि, प्रसतवेदन रगामतका षववयणहरु 
सभमभै उऩरब्ध गयाउने । 

 कामायरमको षवद्यतऺीम सचऺना प्रवाहको कामयराई सनमसभत य प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गने। 

 िरयद इकाई ससभसतको सदस्म तथा हजहन्स सनरयऺकको बसूभका सनवायह गने। 

 कामायरम प्रभूिरे राए अह्राएका अन्म कामयहरु गने। 

 कामायरमको सचऺना असधकायीको हजम्भेवायी कऺशरताऩवऺयक सनवायह गने । 

 नागरयक वडाऩर तथा भातहतका कभयचायीहरुको कामयषववयण तमाय गयी कामायरम प्रभूिराई उऩरब्ध गयाउने । 

५.३ प्राषवसधक सहामक/नामफ प्राषवसधक सहामक 

शािा प्रभिऺको प्रत्मऺ सम्ऩकय  तथा सनमन्रणभा यही तऩशीरका कामयहरु गने् 

 सम्ऩूणय चार ऺअनदऺान, ऩऺॉहजगत अनदऺानका कामयक्रभहरु य अन्म प्राषवसधक कामयक्रभहरु प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गनय शािा 
प्रभिऺराई सहमोग गने। 

 कामयक्रभ सॊचारनका रासग जर उऩबोक्ता ससभसतसॉग सभन्वम गयी मस ईकाईका तासरभ,गोषष्ठ,स्थरगत प्रमोगशारा 
सेवा,भेरा/भहोत्सव तथा प्रदशयनीहरु रगामतका कामयक्रभहरु सॊचारन गनय सहमोग गने । 

 वाषषयक तथा फहवऺषषयम मोजना तजऺयभा गनय आवश्मक त्मािहरुको सॊकरन तथा अधावसधक गने । 

 भाससक तथा रैभाससक रगामतका षवसबन्न प्रकायका प्रगसतहरु तमायीका रासग आवश्मक त्माि तथा प्रसतवेदनहरु सॊकरन तथा 
तमायी गने। 

 कामायरमको वाषषयक ऩहऺस्तका तथा प्रोपामर, प्राषवसधक ऩहऺस्तका य प्रचाय प्रसाय साभाग्री तमाय गनय सहमोग गने ।  
 ऩऺॉहजगत अनदऺानका  कामयक्रभहरु प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गनय आवश्मक स्थरगत सनरयऺण तथा अनगऺभन गने य कामयक्रभको 

फीर, बयऩाई, स्थरगत कामय सम्ऩन्न प्रसतवेदन तथा तहस्वयहरु चसऺ्तदरऺुस्त रुऩभा याख्न।े 
 षवसबन्न तासरभ तथा गोषष्ठहरुभा सहजकतायको बसूभका सनवायह गने । 

 तारकऺ सनकाम तथा अन्म सयोकायवारा सनकामहरुफाट भाग बए अनसऺायका सचऺना, त्माि, प्रसतवेदन रगामतका षववयणहरु 
सभमभै उऩरब्ध गयाउन सहमोग गने। 

 कामायरमका राबाहन्वत कृषकहरुको रैषङ्गक तथा जासतम षववयण अद्यावसद्यक गने। 
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 कामायरमफाट सॊचारन बएका स्थरगत प्रदयशयनका आवश्मक त्मािहरु याख्ने। 

 फारी उत्ऩादन तथा बण्डायण सम्फहन्ध उन्नत प्रषवसधहरु कृषकहरु सभऺ ऩमऺायउने ।  

 फारीभा देिाऩने योग,षकया रगामतका षवसबन्न सभस्माहरुको सभाधान  गनय कृषकहरु प्राषवसधक सल्राह ददने । 

 कामायरमको कामयक्रभ सनसत मोजना, यणसनसत य कामयषवसध फाये कृषकहरुराई जानकायी गयाउने। 

 सहामक स्तयीम तासरभ,गोषष्ठ,सेसभनाय तथा गोषष्ठहरुभा सहबासग हनेऺ। 

 कामायरमका अनदऺानग्राही कृषक सभहऺ/कृषष सहकायी/कृषष पभय/कृषष उद्दभी तथा अगवऺा कृषकहरुको त्माि अद्यावसधक गयी 
फ्रेक्स तमाय गने।   

 कामायरमका भहत्वऩणऺय कागजात, सूचना तथा जानकायीहरु पाईर गयी चसऺ्तदरऺुस्त रुऩभा याखे्न।  

 कामायरमको ऩोिय सरपरेट, ऩम्ऩरेट,फकऺरेट रगामत प्राषवसधक प्रकाशनहरु य जोन प्रोपाईर तमायी गनय रेि यचना तस्वीयहरु य 
त्माि उऩरब्ध गयाउने।  

 सॊचासरत कामयक्रभहरुको सनमसभत अनगऺभन तथा सनरयऺण गयी कामायरमभा प्रसतवेदन ऩेश गने। 

 आपू बन्दा भासथल्रो तहका कभयचायीरे राए अह्राएको अन्म कामयहरु गने।  

५.४ आसथयक प्रशासन शािा 

 कृषष तथा ऩशऩऺन्छी षवकास भन्रारम, कृषष षवबाग, यानी जभया कऺररयमा ससॉचाई आमोजनाफाट प्राप्त अहख्तमायी आम्दानी फाॉध्ने । 
 षवसबन्न िचय शीषयकहरूभा िचय गनयको रासग गोश्वाया बौचय तमाय गने । 
 गोश् वाया बौचय अनसऺाय बकऺ्तानी आदेश तमाय गयी स्वीकृसतको रासग ऩेश गने । 
 स्वीकृत बकऺ्तानी आदेश को.रे.सन.का. ऩठाई सनकाशा सरने य िचय गने । 
 याजश्व यकभ दैसनक रूऩभा याजश्व िाताभा जम्भा गने, पाॉटवायी तमाय गयी प्रसतवेदन गने । 
 कामायरमभा प्राप्त हनऺ आएको धयौटी यकभ धयौटी िाताभा जम्भा गने, सनमभानसऺाय षपताय गने, सदय स्माहा गने य पाॉटवायी तमाय 

गयी प्रसतवेदन गने । 
 िाताभा जम्भा बएको यकभ सोही  अनरऺूऩ िचय गयी रेिािन गने, पाॉटवायी तमाय गयी प्रसतवेदन गने । 
 भाससक प्रसतवेदन तमाय गयी को.रे.सन.का. य तारकऺ भन्रारमभा ऩठाउने । 
 आसथयक प्रशासनसॉग सम्फहन्धत शे्रस्ता सयऺहऺत साथ याख् ने । 
 को.रे.सन.का. फाट आ.रे.ऩ. गयाउने य भ.रे.सन.का. फाट िषट आएको टोरी सभऺ रे.ऩ. गयाउने । 
 आ.रे.ऩ. य भ.रे.ऩ. फाट फेरूज ऺदेहिन आएभा सॊऩरयऺण गयाउने य पर्छ्यौट गयाउने । 

५.५ प्रशासन तथा हजन्सी शािा 

 कभयचायीहरुको दैसनक हाहजयी, सफदा, काज य हचठ्ठीऩरहरुको दताय चरानी रगामत कामायरमका दैसनक साभान्म प्रशासनका कामयहरु 
सॊचारन गन।े  

 कभयचायीहरुको वैमहक्तक षववयण तथा कामय सम्ऩादन भलऺ्मािन अद्यावसधक गयी याखे्न तथा ऩठाउने य कभयचायीहरुको सम्ऩती 
षववयण बनय रगाई सभमभै ऩठाउने व्मवस्था गने।  

 कामायरमको हजन्सीहरुको शे्रस्ता अद्यावसधक गरय सयऺहऺत याखे्न य सनमसभत रुऩभा हजहन्स सनरयऺण गने गयाउने।  

 कामायरमको िरयद आदेश दाहिरा तथा दाहिरा प्रसतवेदन सभमभै तमाय गने तथा अद्यावसधक गने।  

 कामायरम य कामायरमका कामयक्रभ सॊचारनका रासग षवसबन्न प्रकृसतहरुका षटप्ऩणीहरुको उठान गयी ट्ङ्ङ्गो रगाउने।  

 कामायरमको दयफन्दी षववयण, रयक्त कभयचायी रगामतको षववयण अद्यावसधक गने य तारकऺ सनकाम तथा सयोकायवारा 
सनकामहरुभा आवश्मकता अनसऺाय ऩठाउने व्मवस्था सभराउने।  

 कामायरमको बौसतक, चर/अचर सम्ऩहत्तको शे्रस्ता अद्यावसधक गयी सयऺहऺत साथ याखे्न। 
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 कामायरमका सवायी साधनहरुको षवरफकऺ तथा षवभाको नषवकयण तथा अद्यावसधक गने।  

 कामायरमका हजन्सीहरुको आवश्मकता अनसऺाय सरराभ सफषक्रको व्मवस्था सभराउने। 

 कामायरम प्रभिऺ तथा आपूबन्दा भासथका कभयचायीहरुरे राए अह्राएको अन्म काभहरु गने।  

५.६ दताय चरानी पाॉट 

 कामायरम, व्महक्त तथा हरऺाकिाया प्राप्त हनऺ आएका हचट्ठी-ऩरहरू फझऺी तोकाआदेशका रासग ऩेश गने । 
 तोकादेश बई आएऩसछ हचट्ठी-ऩरहरू दताय गयी सम्फहन्धत पाॉट/कभयचायीराई फझऺाउने । 
 कामायरमफाट अन्मर ऩठाउने हचट्ठी ऩरहरू चरानी गयी कामायरमको छाऩ तथा सही गने असधकायीको छाऩ रगाई िाभफन्दी गयी 

हरऺाक दाहिरा गने/फझऺाउने य सो को असबरेि याख् ने । 
 हचट्ठी-ऩरहरू ऩठाएका/फझऺाएका यससद बयऩाईहरू सयऺहऺत याख् ने । 

५. सशऺासन य ऩायदहशयताका रासग गरयएका प्रमासहरु 

 कामायरमका गसतषवसधहरु Website, Facebook page, भापय त सनमसभत रुऩभा अद्यावसधक गरयएको 
 कामायरमको भाससक प्रगसत Web Site भापय त सावयजसनक गरयएको 
 सचऺना असधकायी तथा गनऺासो सनेऺ्न असधकायीको व्मवस्था तोषकएको 
 नागरयक फडाऩर जायी गरयएको  

 उजयऺी ऩेषटकाको व्मवस्था गरयएको 
६. शािा य हजम्भेवाय असधकायी : 

क्र.सॊ. शािाको नाभ हजम्भेवाय असधकायी सम्ऩकय  नॊ. 
1 मोजना शािा मोजना असधकृत श्री ददसरऩ जॊग याना ९८५८०२७८६७ 
2 फारी षवकास शािा फारी षवकास असधकृत श्री जमफहादयऺ भहरा ९८५७०१०३४९ 
३ फारी सॊयऺण शािा फारी सॊयऺण असधकृत श्री कभर ताभाङ् ९८५७८३१८२९ 
४ फागवानी शािा फागवानी असधकृत (हार रयक्त)  
५ ऩश ऺषवकास असधकृत ऩश ऺषवकास असधकृत (हार रयक्त)  
६ आसथयक प्रशासन शािा रेिा असधकृत श्री शयदकऺभाय फयार ९८४१६९४६३१ 
७ प्रशासन तथा हजन्सी शािा प्रा.स  श्री सवना कऺॉ वय ९८६२१९६८३० 

 

७. सनणयम गने प्रषक्रमा य असधकायी : 
 सनणयम गने प्रषक्रमा : सयकायी सनणयम प्रषक्रमा सयरीकयण सनदेहशका, २०६५ एवॊ सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ 
 सनणयम गने असधकायी : आमोजना कोअसडयनेटय 
 सनणयम उऩय उजयऺी सनऺ्न ेअसधकायी : भहासनदेशक कृषष षवबाग 
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८. सम्ऩादन गयेको काभको षववयण : (२०७९ श्रावण १ देहि असोज भसान्त सम्भको) 
सॊरग्न छ। 

क्र. स. सम्ऩादन गयेको काभ काभको ऩरयभाण कैषपमत 

१. तयकायी फारी उत्ऩादन सहमोग 
कामयक्रभ  

१२३ जना कृषकहरु ६० हेक्टय ऺेरपरभा षहॉउदे 
तयकायी िेसत सहमोग कामयक्रभका रासग छनौट 
बएका य सम्झौताको कामय बैयहेको। 

 

२. आर ऺषवकास (ऺेर षवस्ताय) ८० हेक्टय ऺेरपरभा आर ऺिेती सहमोग 
कामयक्रभका रासग २२४ जना कृषक छनौट बएका 
य सम्झौताको कामय बैयहेको। 

 

३ भकऺ्त कभैमा तथा दसरत 
कृषकहरुका रासग भागभा 
आधारयत सहमोग कामयक्रभ 

च्माउ िेती य तयकायी िेती सहमोग कामयक्रभ 
सॊचारनका रासग ९२ जना भकऺ्त कभैमा तथा दसरत 
कृषकहरु छनौट बएका य सम्झौताको कामय 
बैयहेको। 

 

४ एकर भषहरा कृषकहरुका रासग 
आमआजयनभा आधारयत सहमोग 
कामयक्रभ 

च्माउ िेती य तयकायी िेती सहमोग कामयक्रभका 
रासग १३ जना भषहरा कृषकहरु छनौट बएका य 
सम्झौताको कामय बैयहेको। 

 

५ ऩश ऺ उत्ऩादनका रासग घाॉस 
उत्ऩादन तथा दाना प्रशोधन 
सहमोग कामयक्रभ 

४० हेक्टय ऺेरपरभा षहॉउदे घाॉस िेती सहमोगका 
रासग कृषकहरु छनौट बएका य सम्झौता कामय 
बैयहेको। 

 

९. सूचना असधकायी य प्रभिऺको नाभ य ऩद : 
क) कामायरम प्रभिऺ : 

 नाभ: करशयाभ चौधयी (९८५८४८५६०३) 
 ऩद: आमोजना कोअसडयनेटय 

ि) सूचना असधकायी :  
 नाभ: ददसरऩ जॊग याना (९८५८०२७८६७) 
 ऩद: मोजना असधकृत 

१०. ऐन, सनमभ, षवसनमभ वा सनदेहशकाको सूची : 
 आमोजना दस्ताफेज (Project Appraisal Document-PAD)- RJKIP Phase-2 
 Project Implementation Manual (PIM)-RJKIP Phase-2 
 जीवनाशक षवषादी ऐन,२०४८ 
 फीउ सफजन ऐन, २०४५ 
 फीउ सफजन सनमभावरी २०६९ 
 षवरूवा सॊयऺण एन, २०६४ 
 सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन २०६४ 
 वातावयण-सॊयऺण-ऐन-२०५३ 



 

 11 यानी जभया कऺररयमा ससॉचाई आमोजना कृषष कामयक्रभ कामायन्वमन एकाई, टीकाऩयऺ, कैरारी 

 सूचनाको हक सम्फन्धी ऐेन कामायन्वमन य अनगऺभन सम्फन्धी कामयषवसध, २०७१ 
 िाद्य असधकाय तथा िाद्य सम्प्रबतऺा सम्फहन्ध ऐन, २०७५ 
 कृषष त्माि सॊकरन, प्रशोधन य प्रषविी कामयक्रभ सञ्चारन सम्वन्धी कामयषवसध, २०७४ 

११. आम्दानी, िचय तथा आसथयक कायोफाय सम्फन्धी अद्यावसधक षववयण : 
कामयक्रभ सफसनमोहजत वाषषयक फजेट  

(हजाय) 
हारसम्भको िचय 

(हजाय) 

िचय प्रसतशत 

ऩूॉहजगत  6900 ०.०० ० 
चार ऺ 197600 ३८८०.०८ १.९६ 

जम्भा 204500 ३८८०.०८ १.९० 
 

१२. तोषकए फभोहजभका अन्म षववयण : 
१३. सावयजसनक सनकामको वेवसाईट बए सो को षववयण 
 वेफसाईट https://aciu.rjkip.gov.np/ सञ्चारन गरयएको। 
 
१४. वयजसनक सनकामरे प्राप्त गयेको वैदेहशक सहामता, ऋण, अनदऺान एवॊ प्राषवसधक सहमोग य सम्झौता सम्फन्धी षववयण 
 मो आमोजना षवश्व फैंकको ऋणभा सॊचासरत आमोजना। 
१५. सावयजसनक सनकामरे सञ् चारन गयेको कामयक्रभ य सो को प्रगसत प्रसतवेदन 
 मस सनकामरे कऺनै ऩसन षवकासभूरक कामयक्रभ सञ् चारन नगयेको । 
१६. सावयजसनक सनकामरे वगॉकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी य त्मस्तो सूचना सॊयऺण गनय तोषकएको सभमावसध 

 सूचनाको वगॉकयण गने काभ बई यहेको । 

१७. सावयजसनक सनकामभा ऩयेका सूचना भाग सम्फन्धी सनवेदन य सो उऩय सूचना ददईएको षवषम 

 मस अवसधभा कऺनै सूचना भाग बएको छैन। 

१८. सावयजसनक सनकामका सूचनाहरू अन्मर प्रकाशन बएका वा हनेऺ बएको बए सो को षववयण 

 आमोजनाका सूचनाहरु कामायरमको वेबसाइट, पेसफकऺ ऩेज य ऩसरका तथा एप एभफाट प्रकाशन य प्रसायण बएका ।  

 

              

 


