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कार्य वििरण
श्री अविल कुमार विवसििा
कृवि विकाि अविकृि
कृवि शाखा ।
• कृ मिबजार सचू ना, हाटबजारको पर्ू ााधार मनिााण, कृ मि िामिि, प्रामर्मधक टेर्ा, कृ मि सािग्री आपमू िा कार्ाक्रि
सञ्चािन, अनगु िन र मनर्िन गना कार्ामर्मध िर्ार गरी स्र्ीकृ मिका िामग पेश गने ।
• कृ मि र्ािार्रण िथा जैमर्क मर्मर्धिाको संरक्षण र प्रर्द्र्धनका कार्ाक्रि िजािु ा गना सहर्ोग गने ।
• कृ मिजन्र् प्राकृ मिक प्रकोप िथा िहािारी रोगको मनर्न्रणका कार्ाक्रिहरु िजािु ा, कार्ाान्र्र्न र अनगु िन गरी
प्रमिर्ेदन पेश गने ।
• उच्च िल्ू र्र्क्त
ु कृ मिजन्र् र्स्िुको प्रर्द्र्धन, मर्कास िथा बजाररकरण का िामग व्र्र्स्थापन गने ।
• कृ मि प्रसार सम्बन्धी स्थानीर् नीमि, काननू , िापदण्ड, र्ोजना कार्ाान्र्र्न, अनगु िन र मनर्िन गना सहर्ोग गने ।
• कृ िकहरुको क्षििा अमिर्ृमि, प्रामर्मधक सेर्ा, टेर्ा, सीप मर्कास र सशमक्तकरणका कार्ाक्रि संचािनिा सहमजकरण
गने ।
• कृ मि बीउमर्जन, ििखाद िथा औिमधहरुको आपमू िा, उपर्ोग र मनर्िनिा प्रामर्मधक सेर्ा उपिव्ध गराउने ।
• प्राङ्गाररक खेिी िथा ििको उपिव्धिा समु नमिि गने खािका कार्ाक्रि संचािन गना सहर्ोग गने ।
• स्थानीर्स्िरिा कृ मि सम्बन्धी प्रमर्मधको संरक्षण र हस्िान्िरण, कृ मि सम्बन्धी सचू नाको प्रचारप्रसारिा सहमजकरण
गने ।
• कृ मि संगै बागर्ानी के न्द्र स्थापना र फिफूि खेमििफा कृ िकको आकिाण बढाउन स्थानीर् हार्ापानी अनसु ारका
मर्मिन्न जािका फिफूि मर्रुर्ा र्ा र्ीउ उत्पादन, मर्िरण र आर्ाि गने खािका र्ोजना िजिाु ा गरी कार्ाान्र्र्न गने
।
• आफ्नो क्षेरिा स्थापना िएका कृ मि सेर्ाके न्द्रहरुको कार्ाक्षेर मर्िाजन गने, कार्ामर्र्रण बनाई उपिव्ध गराउने,
सिन्र्र् र अनिु गन गने, देखा परे का सिस्र्ा सिाधानका िामग पहि गने ।
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• कार्ापामिका सिीक्षा बैठकिा आपm
् नो शाखाबाट सम्पादन िएका कार्ाक्रिहरुको िौमिक र मर्मिर् प्रगमि मर्र्रण
पेश गने ।
• िोमकएको सिर्मिर स्र्ीकृ ि बामिाक कार्ाक्रिको कार्ाान्र्र्न कार्ार्ोजना िर्ार गरी िहाशाखा प्रिख
ु सिक्ष पेश गने
।
• आफ्नो शाखा र सेर्ाके न्द्रिा कार्ारि किाचारीहरुको कार्ामर्र्रण उपिव्ध गराउने र सोको आधारिा अनगु िन र
िल्ू र्ाक
ु सिक्ष पेश गने ।
ं न गरी कार्ासम्पादन प्रमिर्ेदन िहाशाखा प्रिख
काजीिान राई
प्रिख
ु प्रशासकीर् अमधकृ ि

Website: www. chulachulimun.gov.np Email Mchulachuli.ruralmunicipality@gmail.com

æs[lif ko{6g / k"j{wf/df pGglt, r'nfr'nL ufpFkflnsfsf] ;d'GgltÆ

