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मिमि २०७७।०९।०२ 

कार्य वििरण 

श्री अविल कुमार विवसििा 

कृवि विकाि अविकृि 

कृवि शाखा । 

• कृमिबजार सचूना, हाटबजारको परू्ााधार मनिााण, कृमि िामिि, प्रामर्मधक टेर्ा, कृमि सािग्री आपमूिा कार्ाक्रि 

सञ्चािन, अनगुिन र मनर्िन गना कार्ामर्मध िर्ार गरी स्र्ीकृमिका िामग पेश गन े।  

• कृमि र्ािार्रण िथा जमैर्क मर्मर्धिाको संरक्षण र प्रर्द््रधनका कार्ाक्रि िजुािा गना सहर्ोग गन े।  

• कृमिजन्र् प्राकृमिक प्रकोप िथा िहािारी रोगको मनर्न्रणका कार्ाक्रिहरु िजुािा, कार्ाान्र्र्न र अनगुिन गरी 

प्रमिर्देन पेश गन े। 

• उच्च िलू्र्र्कु्त कृमिजन्र् र्स्िुको प्रर्द््रधन, मर्कास िथा बजाररकरण का िामग व्र्र्स्थापन गन े।  

• कृमि प्रसार सम्बन्धी स्थानीर् नीमि, काननू, िापदण्ड, र्ोजना कार्ाान्र्र्न, अनगुिन र मनर्िन गना सहर्ोग गन े।  

• कृिकहरुको क्षििा अमिर्मृि, प्रामर्मधक सेर्ा, टेर्ा, सीप मर्कास र सशमक्तकरणका कार्ाक्रि संचािनिा सहमजकरण 

गन े। 

• कृमि बीउमर्जन, ििखाद िथा औिमधहरुको आपमूिा, उपर्ोग र मनर्िनिा प्रामर्मधक सेर्ा उपिव्ध गराउन े।  

• प्राङ्गाररक खिेी िथा ििको उपिव्धिा समुनमिि गन ेखािका कार्ाक्रि संचािन गना सहर्ोग गन े। 

• स्थानीर्स्िरिा कृमि सम्बन्धी प्रमर्मधको संरक्षण र हस्िान्िरण, कृमि सम्बन्धी सचूनाको प्रचारप्रसारिा सहमजकरण 

गन े। 

• कृमि संग ैबागर्ानी केन्द्र स्थापना र फिफूि खमेििफा  कृिकको आकिाण बढाउन स्थानीर् हार्ापानी अनसुारका 

मर्मिन्न जािका फिफूि मर्रुर्ा र्ा र्ीउ उत्पादन, मर्िरण र आर्ाि गन ेखािका र्ोजना िजुािा गरी कार्ाान्र्र्न गने 

। 

• आफ्नो क्षेरिा स्थापना िएका कृमि सेर्ाकेन्द्रहरुको कार्ाक्षेर मर्िाजन गने, कार्ामर्र्रण बनाई उपिव्ध गराउने, 

सिन्र्र् र अनिुगन गन,े दखेा परेका सिस्र्ा सिाधानका िामग पहि गन े।  
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• कार्ापामिका सिीक्षा बैठकिा आपm्नो शाखाबाट सम्पादन िएका कार्ाक्रिहरुको िौमिक र मर्मिर् प्रगमि मर्र्रण 

पेश गन े।  

• िोमकएको सिर्मिर स्र्ीकृि बामिाक कार्ाक्रिको कार्ाान्र्र्न कार्ार्ोजना िर्ार गरी िहाशाखा प्रिखु सिक्ष पेश गने 

। 

• आफ्नो शाखा र सेर्ाकेन्द्रिा कार्ारि किाचारीहरुको कार्ामर्र्रण उपिव्ध गराउन े र सोको आधारिा अनगुिन र 

िलू्र्ांकन गरी कार्ासम्पादन प्रमिर्देन िहाशाखा प्रिखु सिक्ष पेश गन े। 

काजीिान राई 

    प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृि 


