
 

कृषि षिकास शाखा  

 कृषि, कृषि प्रसार, कृषि उत्पादन व्यिस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीषि, कानून, मापदण्ड, योजना, कायाान्ियन र 

षनयमन  

 कृषि बजार सूचना, कृषि बजार िथा हाटबजारको पूिााधार षनमााण, साना षसिँचाई षनमााण, िाषिम प्रषिषध प्रसार, 

प्राषिषधक टेिा, कृषि सामाग्री आपूषिा र कृिक क्षमिा षिकास कायाक्रमको सञ्चािन 

 कृषिजन्य प्राकृषिक प्रकोप िथा महामारी रोगको षनयन्रण  

 कृषि िािािरण संरक्षण िथा जैषिक षिषिधिाको संरक्षण र प्रिर्द्ान 

 कृषि प्रसार िथा जनशषिको प्रके्षपण, व्यिस्थापन र पररचािन  

 उच्च मूल्ययिु कृषिजन्य िस्िकुो प्रिर्द्ान, षिकास िथा बजारीकरण  

 कृषिसम्बन्धी बीमा र कजाा सहजीकरण  

 शीि भण्डारणको व्यिस्थापन 

 कृिकहरुको क्षमिा अषभिषृर्द्, प्राषिषधक सिेा, टेिा, सीप षिकास र सशिीकरण  

 कृषि बीउषिजन, नश्ल, मिखाद र रसायन िथा औिषधहरुको आपूषिा, उपयोग र षनयमन  

 कृिक समूह, कृषि सहकारी र कृषि सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरुको समन्िय, व्यिस्थापन र षनयमन  

 कृषि सम्बन्धी प्रषिषधको संरक्षण र हस्िान्िरण  

 कृषि िथ्याङ्कको व्यिस्थापन र सूचना प्रणािी िथा कृषि सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार  

 कृषि स्रोि केन्रको स्थापना र व्यिस्थापन 

पशपुन्छी षिकास शाखा  

 पशपुािन र पश ुस्िास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीषि, कानून, मापदण्ड, योजना, कायाान्ियन र षनयमन  

 पशपुन्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूिााधार षनमााण, िाषिम, प्राषिषधक टेिा, कृिक क्षमिा षिकास कायाक्रमको 

सञ्चािन र षनयमन  

 पशपुन्छीजन्य प्राकृषिक प्रकोप िथा महामारी रोगको षनयन्रण  

 पशपुन्छी षचषकत्सा सेिाको व्यिस्थापन 

 पशनुश्ल सधुार पर्द्षि षिकास र व्यिस्थापन 

 पशपुन्छी सम्बन्धी बीमा र कजाा सहजीकरण  

 स्थानीय चरन िथा खका  षिकास र व्यिस्थापन 

 पश ुआहारको गणुस्िर षनयमन  

 स्थानीयस्िरमा पशपुन्छी सम्बन्धी िथ्याङ्कको व्यिस्थापन र सूचना प्रणािी  

 पश ुिधशािा र शीि भण्डारणको व्यिस्थापन र षनयमन  

 पशपुािन िथा पश ुस्िास्थ्य सम्बन्धी अन्य काया । 

 



सहकारी 

 सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीषि, कानून, मापदण्डको षनमााण, कायाान्ियन र षनयमन  

 स्थानीय सहकारी संस्थाको दिाा, अनमुषि, खारजेी र षिघटन  

 सहकारी बचि िथा ऋण पररचािन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड षनधाारण र षनयमन  

 सहकारी सम्बन्धी राषरिय, केन्रीय, षिियगि, प्रादषेशक र स्थानीय संघ संस्थासिँग समन्िय र सहकाया  

 सहकारी सम्बन्धी स्थानीय िथ्याङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान  

 स्थानीय सहकारीमा क्षमिा अषभिषृर्द्  

 स्थानीय सहकारी के्षरको प्रिर्द्ान, षिकास र पररचािन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आधारभूि स्िास्थ्य िथा सरसफाई  

 आधारभूि स्िास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धी नीषि, कानून, मापदण्ड, योजनाको षनमााण, कायाान्ियन िथा 

षनयमन  

 राषरिय िथा प्रदशेस्िरीय िक्ष्य र मापदण्ड बमोषजम स्थानीयस्िरको स्िास्थ्य सम्बन्धी िक्ष्य र गणुस्िर 

षनधाारण 

 राषरिय र प्रादषेशक मापदण्ड अनरुुप जनरि अस्पिाि, नषसाङ्ग होम, षनदान केन्र िथा अन्य स्िास्थ्य 

संस्थाहरुको षलिषनक दिाा, सञ्चािन अनमुषि र षनयमन  

 आधारभूि स्िास्थ्य सेिाको सञ्चािन र प्रबर्द्ान  

 अस्पिाि र अन्य स्िास्थ्य ससं्थाको स्थापना िथा सञ्चािन  

 स्िास्थ्य सेिा सम्बन्धी भौषिक पूिााधार षिकास िथा व्यिस्थापन  

 सरसफाई सचेिनाको अषभिषृर्द् 

 रि सञ्चार सिेा िथा स्थानीय र शहरी स्िास्थ्य सिेा  

 औिषध पसि सञ्चािन र षनयमन  

 औिषधजन्य िनस्पषि, जषडबटुी र अन्य औिषधजन्य िस्िकुो उत्पादन, प्रशोधन र षििरण  

 स्िास्थ्य बीमा िगायिका सामाषजक सरुक्षा कायाक्रमको व्यिस्थापन  

 औिषध िथा अन्य मेषडकि उत्पादनहरुको न्यूनिम मूल्य षनधाारण र षनयमन 

 औिषधको उषचि प्रयोग र सूक्ष्मजीि षनरोधक प्रषिरोध न्यूनीकरण  

 औिषध र स्िास्थ्य उपकरणको खररद, भण्डारण र षििरण  

 स्िास्थ्य सूचना प्रणािीको व्यिस्थापन  

 जनस्िास्थ्य षनगरानी ( पषलिध हेल्थ सभेिेन्स) 

 प्रिर्द्ानात्मक, प्रषिकारात्मक, उपचारात्मक, पनुथाापनात्मक र प्याषिएषटभ स्िास्थ्य सिेाको सञ्चािन 

 स्िस्थ जीिनशैिी, पोिण, शारीररक व्यायाम, योग अभ्यास, स्िास्थ्य ितृ्तको पािना, पञ्चकमा िगायिका 

जनस्िास्थ्य सिेाको प्रिर्द्ान  

 जनुोषटक र कीटजन्य रोगको षनयन्रण िथा व्यिस्थापन  

 सषुिा, मषदरा र िागू पदाथाजन्य िस्िकुो प्रयोग षनयन्रण िथा सचेिना अषभिषृर्द् 

 आयिेुषदक, यनुानी, आम्ची, होषमयोप्याषथक, प्राकृषिक षचषकत्सा िगायिका परम्परागि स्िास्थ्य उपचार 

सेिाको व्यिस्थापन 

 जनस्िास्थ्य, आपत्कािीन स्िास्थ्य िथा महामारीको षनयन्रण योजना र कायाान्ियन 

 सरुिा िथा नसने रोगको षनयन्रण िथा रोकथाम 

 आकषस्मक स्िास्थ्य  सेिा प्रिाह  

 

 


