
राष्ट्रिय कृष्ट्रि अनसुन्धान प्रतिष्ठान, खमुलटार, लतलिपरु 

काययक्षेत्र 
१. मािहिका कायायलयहरुको बाष्ट्रियक अनसुन्धान पररयोजना प्रस्िाव संकलन, सतमक्षा र 

तसफाररस  

२. मािहिका कायायलयहरुको अनगुमन, समन्वय िथा तनयमन । 

३. पररिद् अन्िगयिका जनशक्तिको दक्षिा / क्षमिा अतिबषृ्ट्रि ।  

४. पररिद्को स्वीकृतिमा सरकारी, गैह्र सरकारी, शैक्तक्षक संस्थाहरु िथा तनक्तज क्षेत्रसंग सहकायय। 

५. पररिद् बाट तबकतसि िएका कृिक/उद्यमी उपयोतग प्रष्ट्रवतधहरुको रक्तजिेशन, तसफाररस र 
अतिलेख । 

६. कृिकस्िररय आवाक्तशय िातलमको लातग समन्वय । 



राष्ट्रिय पश ुष्ट्रिज्ञान अनसुन्धान प्रतिष्ठान, खमुलटार, लतलिपरु 

 

काययक्षते्र 
१. मािहिका कायायलयहरुको बाष्ट्रषयक अनसुन्धान पररयोजना प्रस्िाि संकलन, सतमक्षा र 

तसफाररस  

२. मािहिका कायायलयहरुको अनगुमन, समन्िय िथा तनयमन । 

३. पररषद् अन्िगयिका जनशक्तिको दक्षिा / क्षमिा अतिबषृ्ट्रि ।  

४. पररषद्को स्िीकृतिमा सरकारी, गैह्र सरकारी, शैक्तक्षक संस्थाहरु िथा तनक्तज क्षेत्रसंग सहकायय। 

५. पररषद् बाट तबकतसि िएका कृषक/उद्यमी उपयोतग प्रष्ट्रितधहरुको रक्तजिेशन, तसफाररस र 
अतिलेख । 

६. कृषकस्िररय आिाक्तशय िातलमको लातग समन्िय । 

 



उच्चपर्वतीय कृषि अनसुन्धान प्रततष्ठान, जमु्ला 
कायवक्षते्र 

१. मातहतका कायावलयहरुको अनगुमन, समन्र्य तथा तनयमन । 

२. परििद् अन्तगवतका जनशक्तिको दक्षता अतिबषृि । 

३. स्थानीय कृिक, सहकािी, कृषि उद्यमी ि प्रसािकमीहरुको क्षमता अतिबषृि तथा प्रषर्तध 
हस्तान्तिण । 

४. सम्बक्तन्धत षर्ियमा उच्च क्तशक्षा अ्ययन अ्यापन । 

५. सिकािी, गैह्र सिकािी, शैक्तक्षक संस्थाहरु तथा तनक्तज क्षेत्रसंग सहकायावत्मक तातलम, उच्च 
अ्ययन ि अनसुन्धान । 



राष्ट्रिय पश ुआहारा अनसुन्धान केन्र  

खमुलटार, लललतपरु 

 

काययक्षते्र 

 

१. प्राथलमकताका आधारमा पशपंुक्षी तथा मत्स्य आहारा तथा पोषण सम्बन्धी अनसुन्धान तथा 
व्यव्थापन प्रष्ट्रवलध ष्ट्रवकास र प्रवधयन । 

२. राष्ट्रिय ्तरमा पशपंुक्षी तथा मत्स्य आहारा तथा पोषण सम्बन्न्ध अध्ययन  ,अनसुन्धान ,
अनिुमन तथा थुशालन नुश ।  

३. पशपंुक्षी तथा मत्स्य आहारा तथा पोषण व्यव्थापन सम्बन्धी नीलत तथा काययक्रम तयार िनय 
सम्बन्न्धत लनकायलाई आवश्यक सहयोि । 

४. पशपुोषण सधुारका लालि प्रोबायोष्ट्रटक, ष्ट्रप्रबायोष्ट्रटक र उपयोलि सकु्ष्मजीवाणहुरुको अनसुन्धान, 
संरक्षण र सुपुयोि । 

५. आकन््मक रुपमा आउन े पशपंुक्षी तथा मत्स्य आहारा तथा पोषण सम्बन्न्ध सम्याहरुको 
पष्ट्रहचान र अनसुन्धान ।  

६. पशपंुक्षी तथा मत्स्य आहारा तथा पोषणसंि सम्बन्न्धत जनशन्िहरुको क्षमता अलिबषृ्ट्रि । 

७. पशपंुक्षी तथा मत्स्य आहाराको नमनुा पररक्षण सम्बन्न्ध सेवा ।  

८. पररषद्को ्वीकृलतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ सं्थाहरुसंि समन्वय तथा सहकायय । 



राष्ट्रिय पश ुप्रजनन तथा आनवंुशशक अनसुन्धान केन्र, खमुलटार, लललतपरु 
 

कायय क्षते्र:  

१. प्राथलमकताका आधारमा पशपंुक्षी प्रजनन तथा आनवंुशशक श्रोत सम्बन्धी अनसुन्धान तथा 
व्यवस्थापन प्रष्ट्रवलध ष्ट्रवकास र प्रवधयन । 

२. राष्ट्रिय स्तरमा पशपंुक्षी प्रजनन तथा आनवंुशशक श्रोत सम्बशन्ध अध्ययन  ,अनसुन्धान ,अनगुमन 
तथा नाशालनाथश ।  

३. पशपंुक्षी प्रजनन तथा आनवंुशशक श्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत तथा काययक्रम तयार गनय 
सम्बशन्धत लनकायलाई आवश्यक सहयोग । 

४. आधलुनक प्रष्ट्रवलधहरुको प्रयोग गरी पशपंुक्षीका नश्लहरुको ष्ट्रवकास तथा प्रवधयन । 

५. रैथाने/ स्थालनय तथा लोपोन्मखु पशपंुक्षीहरुको संरक्षण, संबधयन र उपयोग । 

६. पशपंुक्षी प्रजनन ्संग सम्बन्धी जनशशिहरुको क्षमता अलिबषृ्ट्रि । 

७. पररषद्को स्वीकृलतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंग समन्वय तथा सहकायय । 



राष्ट्रिय पश ुस्वास््य अनसुन्धान केन्र, खमुलटार, लललतपरु 
 

 

काययक्षते्र 

१. प्राथलमकताका आधारमा पशपंुक्षी तथा मत्सस्य रोग सम्बन्धी अनसुन्धान तथा व्यवस्थापन 
प्रष्ट्रवलध ष्ट्रवकास र प्रवधयन । 

२. राष्ट्रिय स्तरमा पशपंुक्षी तथा मत्सस्य रोग सम्बन्न्ध अध्ययन, अनसुन्धान, अनगुमन तथा 
दिशालनिेश ।  

३. पशपंुक्षी तथा मत्सस्य रोग व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत तथा काययक्रम तयार गनय सम्बन्न्धत 
लनकायलाई आवश्यक सहयोग । 

४. आकन्स्मक रुपमा आउने पशपंुक्षी तथा मत्सस्य सम्बन्न्ध रोगहरुको पष्ट्रहचान र अनसुन्धान ।  

५. पशपंुक्षी तथा मत्सस्य सम्बन्न्ध रोगसंग सम्बन्न्धत जनशन्िहरुको क्षमता अलिबषृ्ट्रि । 

६. पशपंुक्षी तथा मत्सस्य सम्बन्न्ध रोगका नमनुा पररक्षण, पष्ट्रहचान र लनिान सम्बन्न्ध सेवा ।  

७. पररषद्को स्वीकृलतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंग समन्वय तथा सहकायय । 
 



राष्ट्रिय मत्स्य अनसुन्धान केन्र, गोदावरी, लललतपरु 
  

 

काययक्षते्र 

 

१. प्राथलमकताका आधारमा मत्स्य तथा जलचर सम्बन्न्ध मागय न्चत्र तयार गरर अनसुन्धान, प्रष्ट्रवलध 
ष्ट्रवकास र प्रवधयन  । 

२. राष्ट्रिय ्तरमा मत्स्य तथा जलचर सम्बन्न्ध अध्ययन अनसुन्धान, अनगुमन तथा ददशालनदेश । 

३. रैथाने/्थानीय र लोपोन्मखु मत्स्य तथा अन्य जलचरहरुको संरक्षण, संबधयन र प्रयोग ।   

४. मत्स्य तथा जलचर सम्बन्न्ध नीलत तथा काययक्रम तयार गनय सम्बन्न्धत लनकायलाई आवश्यक 
सहयोग ।  

५. मत्स्य तथा जलचरसंग सम्बन्धीत जनशन्िहरुको क्षमता अलिबषृ्ट्रि । 

६. पररषद्को ्वीकृलतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ सं्थाहरुसंग समन्वय तथा सहकायय । 



बगँरु तथा कुखरुा अनसुन्धान कार्यक्रम, खमुलटार, लललतपरु 

कार्यक्षते्र 

१. प्राथलमकताका आधारमा बंगरु, पंक्षीजन्र् तथा खरार्ो सम्बन्न्ध मागय न्ित्र तर्ार गरर 
अनसुन्धान, प्रविलध विकास र प्रिधयन । 

२. राविर् स्तरमा बंगरु, पंक्षीजन्र् तथा खरार्ो सम्बन्न्ध अध्र्र्न अनसुन्धान, अनगुमन तथा 
दिशालनिेश । 

३. आफ्नो कार्यक्षेत्र (प्रभाि क्षेत्रमा) पाईने रैथाने/स्थानीर् बंगरु, पंक्षीजन्र् तथा खरार्ोका 
जातहरुको संरक्षण, संबधयन र प्रर्ोग ।   

४. बंगरु, पंक्षीजन्र् तथा खरार्ो सम्बन्न्ध नीलत तथा कार्यक्रम तर्ार गनय सम्बन्न्धत 
लनकार्लाई आिश्र्क सहर्ोग ।  

५. उन्नत नश्लका बंगरु, पंक्षीजन्र् तथा खरार्ोको उत्पािन र वितरण । 

६. बंगरु, पंक्षीजन्र् तथा खरार्ोसंग सम्बन्धीत जनशन्िहरुको क्षमता अलभबवृि । 

७. पररषद्को स्िीकृलतमा राविर् तथा अन्तराविर् संघ संस्थाहरुसंग समन्िर् तथा सहकार्य । 

  



राष्ट्रिय गाई अनसुन्धान काययक्रम रामपरु, चितवन 
 

 

काययक्षते्र 
१. प्राथममकताका आधारमा गाई सम्बचन्ध मागय चित्र तयार गरर अनसुन्धान, प्रष्ट्रवमध ष्ट्रवकास र 

प्रवधयन । 

२. राष्ट्रिय स्तरमा गाई, दूध तथा दगु्धपदाथय सम्बचन्ध अध्ययन अनसुन्धान, अनगुमन तथा 
ददशामनदेश । 

३. आफ्नो काययक्षेत्र (प्रभाव क्षेत्रमा) पाईने रैथाने/स्थानीय र लोपोन्मखु गाईका जातहरुको 
संरक्षण, संबधयन र प्रयोग ।   

४. गाई सम्बचन्ध नीमत तथा काययक्रम तयार गनय सम्बचन्धत मनकायलाई आवश्यक सहयोग।  

५. उन्नत नश्लका गाई, दूध तथा दगु्धपदाथयको उत्पादन र ष्ट्रवतरण । 

६. गाईसंग सम्बन्धीत जनशचिहरुको क्षमता अमभबषृ्ट्रि । 

७. पररषद्को स्वीकृमतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंग समन्वय तथा सहकायय । 

  

 



राष्ट्रिय भैंसी अनसुन्धान काययक्रम, तरहरा, सनुसरी 
 
 
काययक्षते्र   

१. प्राथममकताका आधारमा भैंसी सम्बन्न्ध मार्य न्ित्र तयार र्रर अनसुन्धान, प्रष्ट्रिमध ष्ट्रिकास र 
प्रिधयन । 

२. राष्ट्रिय स्तरमा भैंसी, दूध तथा दगु्धपदाथय, मास ुर अन्य उप-उत्पादन सम्बन्न्ध अध्ययन 
अनसुन्धान, अनरु्मन तथा ददशामनदेश । 

३. आफ्नो काययक्षेत्र (प्रभाि क्षेत्रमा) पाईने रैथाने/स्थानीय र लोपोन्मखु भैंसीका जातहरुको 
संरक्षण, संबधयन र प्रयोर् ।   

४. भैंसी सम्बन्न्ध नीमत तथा काययक्रम तयार र्नय सम्बन्न्धत मनकायलाई आिश्यक सहयोर्।  

५. उन्नत नश्लका भैंसी, दूध तथा दगु्धपदाथयको उत्पादन र ष्ट्रितरण । 

६. भैंसीसंर् सम्बन्धीत जनशन्िहरुको क्षमता अमभबषृ्ट्रि । 

७. पररषद्को स्िीकृमतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंर् समन्िय तथा सहकायय । 



राष्ट्रिय चरन तथा घााँसेबाली अनसुन्धान काययक्रम, खमुलटार, लललतपरु  
 

काययक्षते्र 

१. प्राथलमकताका आधारमा चरन तथा घााँसेबाली, कृष्ट्रिवन र खकय  सम्बन्न्ध मार्य न्चत्र तयार र्रर 
अनसुन्धान, प्रष्ट्रवलध ष्ट्रवकास र प्रवधयन । 

२. राष्ट्रिय स्तरमा चरन तथा घााँसेबाली, कृष्ट्रिवन र खकय  सम्बन्न्ध अध्ययन अनसुन्धान, अनरु्मन 
तथा दिशालनिेश । 

३. आफ्नो काययक्षेत्र (प्रभाव क्षेत्रमा) पाईने रैथाने/स्थानीय र लोपोन्मखु घााँसका जातहरुको 
संरक्षण, संबधयन र प्रयोर् ।   

४. चरन तथा घााँसेबाली, कृष्ट्रिवन र खकय  सम्बन्न्ध नीलत तथा काययक्रम तयार र्नय सम्बन्न्धत 
लनकायलाई आवश्यक सहयोर् ।  

५. उन्नत नश्लका घााँसका लबउलबजन, बेनाय तथा कष्ट्रटङ्गको उत्पािन र ष्ट्रवतरण । 

६. चरन तथा घााँसेबाली, कृष्ट्रिवन र खकय संर् सम्बन्धीत जनशन्िहरुको क्षमता अलभबषृ्ट्रि । 

७. पररिद्को स्वीकृलतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंर् समन्वय तथा सहकायय । 



भेंडा तथा बाख्रा अनसुन्धान कार्यक्रम, गठुीचौर, जमु्ला 
 

कार्यक्षते्र 

१. प्राथममकताका आधारमा भेडाबाख्रा सम्बन्न्ध मागय न्चत्र तर्ार गरर अनसुन्धान, प्रविमध 
विकास र प्रिधयन । 

२. राविर् स्तरमा भेडाबाख्रा, ऊन, पन्ममना तथा ऊन र पन्ममनाजन्र् पदाथय सम्बन्न्ध 
अध्र्र्न अनसुन्धान, अनगुमन तथा ददशामनदेश । 

३. आफ्नो कार्यक्षेत्र (प्रभाि क्षेत्रमा) पाईने रैथाने/स्थानीर् र लोपोन्मखु भेडाबाख्राका 
जातहरुको संरक्षण, संबधयन र प्रर्ोग ।   

४. भेडाबाख्रा सम्बन्न्ध नीमत तथा कार्यक्रम तर्ार गनय सम्बन्न्धत मनकार्लाई आिमर्क 
सहर्ोग ।  

५. उन्नत नश्लका भेडाबाख्राको उत्पादन र वितरण । 

६. भेडाबाख्रासंग सम्बन्धीत जनशन्िहरुको क्षमता अमभबवृि । 

७. पररषद्को स्िीकृमतमा राविर् तथा अन्तराविर् संघ संस्थाहरुसंग समन्िर् तथा सहकार्य । 



बाख्रा अनसुन्धान केन्र, बन्दीपरु, तनहुुँ 

कार्यके्षत्र 

१. प्राथमिकताका आधारिा बाख्रा सम्बन्न्ध िार्य न्ित्र तर्ार र्रर अनसुन्धान, प्रविमध विकास 
र प्रिधयन । 

२. राविर् स्तरिा बाख्रा सम्बन्न्ध अध्र्र्न अनसुन्धान, अनरु्िन तथा ददशामनदेश । 

३. आफ्नो कार्यक्षेत्र (प्रभाि क्षेत्रिा) पाईने रैथाने/स्थानीर् र लोपोन्िखु बाख्राका जातहरुको 
संरक्षण, संबधयन र प्रर्ोर् ।   

४. बाख्रा सम्बन्न्ध नीमत तथा कार्यक्रि तर्ार र्नय सम्बन्न्धत मनकार्लाई आिश्र्क सहर्ोर् 
।  

५. उन्नत नश्लका बाख्राहरुको उत्पादन र वितरण । 

६. बाख्रा संर् सम्बन्धीत जनशन्िहरुको क्षिता अमभबवृि । 

७. पररषद्को स्िीकृमतिा राविर् तथा अन्तराविर् संघ संस्थाहरुसंर् सिन्िर् तथा सहकार्य । 



चरन तथा घााँसेबाली अनसुन्धान केन्र, धनु्चे रसवुा 
 

कार्यके्षत्र 

१. प्राथमिकताका आधारिा बाग्िती प्रदेशका उच्च तथा िध्र् पहाडी क्षेत्रको लामि 
चरन, घााँसेबाली तथा खकय को अध्र्र्न, अनसुन्धान र प्रववमधको ववकास तथा प्रबधयन 
। 

२. उच्च तथा िध्र् पहाडी क्षेत्रका लामि घााँसेबालीका स्रोत बीउ, बेनाय उत्पादन, ववतरण 
र अन्र् आवश्र्क सेवा। 

३. स्थानीर्  कृषक, सहकारी, कृवष उद्यिी र प्रसार किीहरुको क्षिता अमिबवृि तथा 
प्रववमध हस्तान्तरण | 

४. पररषद् र प्रादेशशक कृवष अनसुन्धान मनदेशनालर्को स्वीकृमतिा स्थानीर्  सरकार र 
िैह्र सरकारी संस्था संि सिन्वर् र सहकार्य | 

५. रैथाने र स्थानीर्  चरन तथा घााँसेबाली सम्बशन्ध जैववक ववववधताको संरक्षण, 
सम्बधयन र सदपुर्ोि | 



मत्स्य अनसुन्धान केन्र, बेगनास, पोखरा, का्की 
काययक्षते्र 

१. प्राथममकताका आधारमा गण्डकी प्रदेशको लामग न्यानो पानीमा हनुे मत्स्य अध्ययन, 
अनसुन्धान र प्रविमधको विकास तथा प्रबधयन । 

२. न्यानो पानीमा हनुे माछा तथा अन्य जलचरका भरुा उत्सपादन, वितरण र अन्य 
आिश्यक सेिा ।  

३. ्थानीय  कृषक, सहकारी, कृवष उद्यमी र प्रसार कमीहरुको क्षमता अमभबवृि तथा 
प्रविमध ह्तान्तरण । 

४. पररषद् र प्रादेशशक कृवष अनसुन्धान मनदेशनालयको ्िीकृमतमा ्थानीय  सरकार र 
गैह्र सरकारी सं्था संग समन्िय र सहकायय | 

५. न्यानो पानीमा हनुे रैथान े र ्थानीय  मत्स्य तथा अन्य जलचर सम्बशन्ध जैविक 
विविधताको संरक्षण, सम्बधयन र सदपुयोग । 



मत्स्य अनसुन्धान केन्र, त्रिशलुी, नवुाकोट 

काययक्षिे 

१. प्राथत्रमकताका आधारमा बाग्मती प्रदेशको लात्रि चिसो पानीमा हनुे मत्स्य अध्ययन, 
अनसुन्धान र प्रववत्रधको ववकास तथा प्रबधयन । 

२. चिसो पानीमा हनुे माछा तथा अन्य जलिरका भरुा उत्सपादन, ववतरण र अन्य आवश्यक 
सेवा । 

३. ्थानीय  कृषक, सहकारी, कृवष उद्यमी र प्रसार कमीहरुको क्षमता अत्रभबवृि तथा प्रववत्रध 
ह्तान्तरण । 

४. पररषद् र प्रादेचशक कृवष अनसुन्धान त्रनदेशनालयको ्वीकृत्रतमा ्थानीय  सरकार र िैह्र 
सरकारी सं्था संि समन्वय र सहकायय ।  

५. चिसो पानीमा हनुे रैथाने र ्थानीय  मत्स्य तथा अन्य जलिर सम्बचन्ध जैववक 
ववववधताको संरक्षण, सम्बधयन र सदपुयोि । 



रेन्बो ट्राउट मत्स्य अनसुन्धान केन्र, धनु्चे, रसवुा 
 

काययक्षते्र 

१. प्राथममकताका आधारमा बाग्मती प्रदेशको लामि रेन्बो ट्राउटको अध्ययन, अनसुन्धान 
र प्रववमधको ववकास तथा प्रबधयन । 

२. रेन्बो ट्राउटका भरुा उत्सपादन, ववतरण र अन्य आवश्यक सेवा । 

३. ्थानीय  कृषक, सहकारी, कृवष उद्यमी र प्रसार कमीहरुको क्षमता अमभबवृि तथा 
प्रववमध ह्तान्तरण  |  

४. पररषद् र प्रादेशशक कृवष अनसुन्धान मनदेशनालयको ्वीकृमतमा ्थानीय  सरकार र 
िैह्र सरकारी सं्था संि समन्वय र सहकायय  |  

५. शचसो पानीमा हनुे रैथाने र ्थानीय  मत्स्य तथा अन्य जलचर सम्बशन्ध जैववक 
ववववधताको संरक्षण, सम्बधयन र सदपुयोि ।  



राष्ट्रिय बाली ष्ट्रिज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलटार, लललतपरु 

काययक्षते्र 

१. प्राथलमकताका आधारमा बालीहरुको बाली लबज्ञान सम्बन्न्ध अनसुन्धान तथा प्रष्ट्रिलध 
ष्ट्रिकास र प्रिधयन  । 

२. राष्ट्रिय स्तरमा बाली ष्ट्रिज्ञान सम्बन्न्ध अध्ययन, अनसुन्धान, अनगुमन, समन्िय तथा 
दिशालनिेश ।  

३. बाली लबज्ञान सम्बन्न्ध लनती तथा काययक्रम तयार गनय सम्बन्न्धत लनकायलाआ आिययक 
सहयोग । 

४. मध्य पहाडका लागी खाद्यान्न तथा िलहन बालीका स्रोत बीउ उत्पािन तथा ष्ट्रितरण । 

५. बाली ष्ट्रिज्ञान सम्बन्न्ध लनलत तथा काययक्रम तयार गनय सम्बन्न्धत लनकायलाआ आिययक 
सहयोग । 

६. बाली ष्ट्रिज्ञान संग सम्बन्न्धत जनशन्िहरुको क्षमता अलिबषृ्ट्रि  । 

७. पररषद्को स्िीकृलतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंग समन्िय तथा सहकायय । 



कृषि औजार अनसुन्धान केन्र, रानीघाट, पसाा 
 

कार्ा क्षते्र 

१. कृिकको माग अनसुार सबै षकससमको कृषि औजार/ उपकरण/ मेशिनहरुको ड्रइङ्ग, सिजाईन, 

षिकास, सधुार, तथा परीक्षण तथा प्रमाणीकरण । 

२. षिसिन्न षिकससत मलुकुबाट आर्ासतत कृषि औजार/ मेशिनरी प्रषिसधहरुको नेपाल प्रिेिमा 
परीक्षण, मलुर्ाांकन तथा सधुार कार्ा गने । (कृषि औजारहरुको गणुस्तर सनधाारण तथा 
कन्रोल (सनर्न्त्रण) गने परीक्षण हरु बाहेक) 

३. सरोकारिालाहरुलाई प्राषिसधक तथा मेशिनरी सेिा प्रदान गरी मेशिनरी प्रषिसधहरुको प्रिधान 
तथा सांरक्षण गने । 

४. पररिद्को स्िीकृसतमा राषिर् तथा अन्तराषिर् सांघ सांस्थाहरुसांग समन्िर् तथा सहकार्ा । 



राष्ट्रिय गहुुँबाली अनसुन्धान काययक्रम, भैरहवा, रुपन्देही 

काययक्षेत्र  

१. प्राथममकताका आधारमा गहुुँबाली सम्बन्धी अनसुन्धान तथा प्रष्ट्रवमध ष्ट्रवकास  र प्रवधयन । 

२. राष्ट्रिय स्तरमा गहुुँबाली सम्बन्धी मागयचित्र, अनगुमन तथा ददशामनदेश  । 

३. रैथाने/स्थानीय गहुुँबालीको संरक्षण, संबधयन र प्रयोग । 

४. गहुुँबाली सम्बचन्ध नीमत तथा काययक्रम तयार गनय सम्बन्धीत मनकायलाआ आवयकयक सहयोग। 

५. ष्ट्रवमभन्न जातका गहुुँबालीको श्रोत बीउ उत्पादन र ष्ट्रवतरण ।  

६. गहुुँबाली सम्बचन्ध जनशचिहरुको क्षमता अमभबषृ्ट्रि । 

७. पररषद्को स्वीकृमतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस संस्थाहरुसंग समन्वय तथा सहकायय । 

 



कृषि यन्त्र परिक्षण तथा अनसुन्त्धान केन्त्र, नवलपिु, सलााही 

कायाक्षरे 

१. अन्त्तिााषिय मापदण्ड (Test codes) को आधािमा िाषिय मापदण्ड तयाि ि अध्यावधधक । 

२. धनयम (Test rule) को आधािमा षवधिन्न कृषि पारिस्थथकीय (Agroecology) अनरुुप देश धिर 
धनधमात अथवा आयाधतत षवधिन्न कृषि यन्त्रहरु ि कृषि कमामा प्रयोग हनुे अन्त्य उपकिणहरुको 
काया क्षमता, काया धिधध ि काया नधतजा को परिक्षण एवम ्मलुयाांकन । 

३. परििद्को थवीकृधतमा िाषिय तथा अन्त्तिाषिय सांघ सांथथाहरुसांग समन्त्वय तथा सहकाया । 

 



कृषि अनसुन्धान केन्र, बेलाचापी, धनिुा 

कार्यक्षेत्र 

१. तोषकएको कार्यक्षेत्रको लागि बाली तथा बािवानी सम्बन्न्ध अनसुन्धान र प्रषवगध 

षवकास तथा प्रवधयन | 

२. पररिद् र प्रादेन्िक कृषि अनसुन्धान गनदेिनालर्को स्वीकृगतमा स्थानीर् सरकार र 

िैह्र सरकारी संस्था संि समन्वर् र सहकार्य | 

३. स्थानीर् कृिक, सहकारी, कृषि उद्यमीको क्षमता अगिबषृि तथा प्रषवगध हस्तान्तरण | 

४. स्रोत बीउ/वेनायको उत्पादन तथा षवतरण साथै आवश्र्क सेवा | 

५. रैथाने र स्थागनर् कृषि जैषवक षवषवधताको संरक्षण, संबधयन र सदपुर्ोि | 



कृषि अनसुन्धान केन्र जौवारी, ईलाम 

कार्यक्षते्र  
१. तोषकएको कार्यक्षेत्रको लागि बाली तथा बािवानी सम्बन्धी, अनसुन्धान र प्रषवगधको षवकास तथा 

प्रबधयन । 

२. स्थानीर् कृिक, सहकारी, कृषि उद्यमीको क्षमता अगिबषृि तथा प्रषवगध हस्तान्तरण । 

३. पररिद् र प्रादेशिक कृषि अनसुन्धान गनदेिनालर्को स्वीकृगतमा स्थागनर् सरकार र िैह्र सरकारी 
संस्था संि समन्वर् र सहकार्य । 

४. स्रोत बीउ/वेनायको उत्पादन तथा षवतरण साथै आवश्र्क सेवा | 
५. रैथाने र स्थानीर्  कृषि जैषवक षवषवधताको संरक्षण, सम्बधयन र सदपुर्ोि । 

 

 



कृषि अनसुन्धान केन्र, पाख्रीबास, धनकुटा 

कार्यक्षते्र 

१. प्रदेश नं १ को पहाडी क्षेत्रका लागि कृषिमा अध्र्र्न, अनसुन्धान र प्रषिगध षिकास तथा 
प्रिधयन । 

२. पररिद् र प्रादेशशक कृषि अनसुन्धान गनदेशनालर्को स्िीकृगतमा स्थागनर् सरकार र िैह्र 
सरकारी संस्था संि समन्िर् र सहकार्य  । 

३. स्थागनर् कृिक, सहकारी, कृषि उद्यमी र प्रसारकमीहरुको क्षमता अगिबषृि तथा प्रषिगध 
हस्तान्तरण । 

४. स्रोत बीउ /िेनाय र नश्लको उत्पादन तथा षितरण साथै आिश्र्क प्राषिगधक सेिा । 

५. रैथाने र स्थानीर् कृषि जैषिक षिषिधताको संरक्षण, सम्बधयन र सदपुर्ोि । 



कृषि अनसुन्धान केन्र, षिजयनगर, जमु्ला 
 

काययक्षेत्र 

१. कर्ायली प्रदेशको उच्च पहाडको लागग बाली सम्बन्न्ध अनसुन्धान र प्रषिगध षिकास तथा 

प्रिधयन । 

२. पररिद् र प्रादेन्शक कृषि अनसुन्धान गनदेशनालयको स्िीकृतीमा स्थानीय  सरकार र गैह्र 

सरकारी संस्था संग समन्िय र सहकायय । 

३. स्थानीय कृिक, सहकारी, कृषि उद्यमीहरुको क्षमता अगिबषृि तथा प्रषिगध हस्तान्तरर् । 

४. श्रोत बीउ उत्पादन तथा षितरर्का साथै आिश्यक प्राषिगधक सेिा । 

५. रैथाने र स्थानीय कृषि जैषिक षिषिधताको संरक्षर्, संबधयन र सदपुयोग । 



राष्ट्रिय जैष्ट्रिक प्रष्ट्रिधि अनसुन्िान केन्र, खमुलटार, लधलतपरु 

 

काययक्षते्र 

१. प्राथधमकता तोष्ट्रकएका िालीहरुमा DNA marker (Molecular Marker)  प्रयोग गरर कृष्ट्रि प्रष्ट्रिधिहरुको 
प्रिियन । 

२. जैष्ट्रिक प्रष्ट्रिधि सम्बन्न्ि जनशन्िहरुको क्षमता अधिबषृ्ट्रि । 

३. जैष्ट्रिक प्रष्ट्रिधि सम्बन्न्ि धनधत धनमायणमा सहयोग । 

४. राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरु संग समन्िय । 

 



राष्ट्रिय सनु्तलाजात अनसुन्धान काययक्रम, पाररपात्ले, धनकुटा 

काययक्षते्र  

१. प्राथममकताका आधारमा सनु्तला जात सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान, प्रष्ट्रिमध ष्ट्रिकास  र 
प्रिधयन  । 

२. राष्ट्रिय स्तरमा सनु्तला जात सम्बन्धी मार्यचित्र, अनरु्मन तथा दिशामनिेश  । 

३. आफ्नो काययक्षेत्र (प्रभाि क्षेत्रमा) पाइने रैथाने/स्थानीय सनु्तला जात को संरक्षण, संबधयन 
र प्रयोर्  । 

४. सनु्तला जात सम्बन्धी  नीमत तथा काययक्रम तयार र्नय सम्बचन्धत  मनकायलाई आिश्यक 
सहयोर्  । 

५. ष्ट्रिमभन्न जातका सनु्तला जातको श्रोत बीउ, बेनाय उत्पािन र मबतरण  ।  

६. सनु्तला जात सम्बन्धी जनशचिहरुको क्षमता अमभबषृ्ट्रि । 

७. पररषद्को स्िीकृमतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंर् समन्िय तथा सहकायय । 



कफी अनसुन्धान कार्यक्रम, गलु्मी 

कार्यक्षेत्र 

१. प्राथममकताका आधारमा कफी बाली सम्बन्न्ध अनसुन्धान तथा प्रविमध विकास र प्रिधयन।  

२. राविर् स्तरमा कफीबाली सम्बन्न्ध मागयन्ित्र, अनगुमन तथा दिशामनिेश गने । 

३. कफी बालीको जैविक मबमबधता संरक्षण, संबधयन र प्रर्ोग । 

४. कफीबाली सम्बन्न्ध नीमत तथा कार्यक्रम तर्ार गनय सम्बन्न्धत मनकार्लाई आिश्र्क 
सहर्ोग। 

५. कफी बालीको श्रोत बीउ, बेनाय उत्पािन र मबतरण । 

६. कफी बालीसंग सम्बन्न्धत जनशन्िहरुको क्षमता अमिबवृि । 

७. पररषद्को स्िीकृमतमा राविर् तथा अन्तराविर् संघ संस्थाहरुसंग समन्िर् तथा सहकार्य । 



कृषि अनसुन्धान ननरे्दशनालय, प्ररे्दश ५, खजरुा, बााँके 

काययक्षते्र 

१. लमु्बबनी प्ररे्दशका लानि कृषिमा अध्ययन, अनसुन्धान र प्रषिनध नबकास तथा प्रिधयन । 

२. मातहतका कायायलयहरुको अनिुमन, समन्िय तथा ननयमन । 

३. पररिद्को स्िीकृतीमा प्ररे्दश, स्थानीय  सरकार र िैह्र सरकारी संस्था संि समन्िय र 

सहकायय । 

४. प्ररे्दश, स्थानीय कृिक, सहकारी, कृषि उद्यमी र प्रसार कमीहरुलाई प्रषिनध हस्तान्तरण । 

५. स्रोत बीउ/बेनाय र नश्लको उत्पार्दन तथा षितरण साथै आिश्यक सेिा । 

६. रैथाने र स्थानीय कृषि जैषिक षिषिधता संरक्षण, सबबधयन र सर्दपुयोि ।  



कृषि अनसुन्धान ननरे्दशनालय, प्ररे्दश १, तरहरा 

काययक्षेत्र 

१. प्ररे्दश नं १ का लागी कृषिमा अध्ययन, अनसुन्धान र प्रषिनध निकास तथा प्रिधयन । 

२. मातहतका कायायलयहरुको अनगुमन, समन्िय तथा ननयमन । 

३. पररिद्को स्िीकृतीमा प्ररे्दश, स्थानीय सरकार र गैह्र सरकारी संस्था संग समन्िय र 

सहकायय। 

४. प्ररे्दश, स्थानीय कृिक, सहकारी, कृषि उद्यमी र प्रसारकमीहरुलाई प्रषिनध हस्तान्तरण । 

५. स्रोत िीउ/िेनाय र नश्लको उत्पार्दन तथा षितरण साथै आिश्यक प्राषिनधक सेिा । 

६. रैथाने र स्थानीय कृषि जैषिक षिषिधता संरक्षण, सम्िधयन र सर्दपुयोग ।  

 



कृषि अनसुन्धान ननरे्दशनालय, प्ररे्दश २, परवानीपरु 

काययक्षेत्र 

१. प्ररे्दश नं र्दइुका लानि  कृषिमा अध्ययन, अनसुन्धान र प्रषवनध निकास तथा प्रवधयन । 

२. मातहतका कायायलयहरुको अनिुमन, समन्वय तथा ननयमन । 

३. पररिद्को स्वीकृतीमा प्ररे्दश, स्थानीय  सरकार र िैह्र सरकारी संस्था संि समन्वय र 

सहकायय। 

४. प्ररे्दश, स्थानीय कृिक, सहकारी, कृषि उद्यमी र प्रसार कमीहरुलाई प्रषवनध हस्तान्तरण । 

५. स्रोत िीउ/िेनाय र नश्लको उत्पार्दन तथा षवतरण साथै आवश्यक सेवा । 

६. रैथाने र स्थानीय कृषि जैषवक षवषवधता संरक्षण, सम्िधयन र सर्दपुयोि ।  

 



कृषि अनसुन्धान ननरे्दशनालय,  गण्डकी प्ररे्दश, लमु्ले 

काययक्षेत्र 

१. गण्डकी प्ररे्दशका लागी कृषिमा अध्ययन, अनसुन्धान र प्रषिनध निकास तथा प्रिधयन । 

२. मातहतका कायायलयहरुको अनगुमन, समन्िय तथा ननयमन । 

३. पररिद्को स्िीकृतीमा प्ररे्दश, स्थानीय सरकार र गैह्र सरकारी संस्था संग समन्िय र 

सहकायय। 

४. प्ररे्दश, स्थानीय कृिक, सहकारी, कृषि उद्यमी र प्रसार कमीहरुलाई प्रषिनध हस्तान्तरण । 

५. स्रोत िीउ/िेनाय र नश्लको उत्पार्दन तथा षितरण साथै आिश्यक सेिा । 

६. रैथाने र स्थानीय कृषि जैषिक षिषिधता संरक्षण, सम्िधयन र सर्दपुयोग ।  

 

 



कृषि अनसुन्धान ननरे्दशनालय, सरु्दरुपश्चिम प्ररे्दश, डोटी 

काययक्षेत्र 

१. सरु्दरु-पश्चिम प्ररे्दशका लागी कृषिमा अध्ययन, अनसुन्धान र प्रषिनध निकास तथा प्रिधयन । 

२. मातहतका कायायलयहरुको अनगुमन, समन्िय तथा ननयमन । 

३. पररिद्को स्िीकृतीमा प्ररे्दश, स्थानीय सरकार र गैह्र सरकारी संस्था संग समन्िय र 

सहकायय। 

४. प्ररे्दश, स्थानीय कृिक, सहकारी, कृषि उद्यमी र प्रसार कमीहरुलाई प्रषिनध हस्तान्तरण । 

५. स्रोत िीउ/िेनाय र नश्लको उत्पार्दन तथा षितरण साथै आिश्यक सेिा । 

६. रैथाने र स्थानीय कृषि जैषिक षिषिधता संरक्षण, सम्िधयन र सर्दपुयोग ।  

 



कृषि अनसुन्धान ननरे्दशनालय, कर्ााली प्ररे्दश, सरेु्खत 

कायाक्षते्र 

१. कर्ााली प्ररे्दशका लानि कृषिमा अध्ययन, अनसुन्धान र प्रषिनध निकास तथा प्रिधान । 

२. मातहतका कायाालयहरुको अनिुमन, समन्िय तथा ननयमन । 

३. पररिद्को स्िीकृतीमा प्ररे्दश, स्थानीय सरकार र िैह्र सरकारी संस्था संि समन्िय र 

सहकाया। 

४. प्ररे्दश, स्थानीय कृिक, सहकारी, कृषि उद्यमी र प्रसार कमीहरुलाई प्रषिनध हस्तान्तरर् । 

५. स्रोत िीउ/िेनाा र नश्लको उत्पार्दन तथा षितरर् साथै आिश्यक सेिा । 

६. रैथाने र स्थानीय कृषि जैषिक षिषिधता संरक्षर्, सम्िधान र सर्दपुयोि । 



राष्ट्रिय कृष्ट्रि ईन्जिनियररङ्ग अिसुजधाि केजर, खमुलटार, लनलतपरु 
 

काययक्षते्र 

१. िेपालमा कृष्ट्रि यान्जत्रकरण र फामय मेन्ििरी सम्बन्जध परीक्षण, प्रमाणीकरण र प्रवधयि । 

२. राष्ट्रिय स्तरमा कृष्ट्रि यान्जत्रकरण सम्बन्जध मार्यन्ित्र, अिरु्मि, समजवय तथा दििानििेि ।  
३. फामय मेन्ििरीको सरुन्क्षत प्रयोर् सम्बन्जध अिसुजधाि । 

४. मािविन्ि, पििुन्ि र यान्जत्रक िन्िको िक्षता पवुयक कृष्ट्रिमा उपयोर् र्िय र िष्ट्रवकरणीय 
उिायको उपयोर् बढाउि अिसुजधाि र प्रष्ट्रवनध ष्ट्रवकास  । 

५. भ ूतथा िल संरक्षण र व्यवस्थापिका प्रष्ट्रवनधहरुको अिसुजधाि, अिसुरण, पष्ट्रहिाि/ष्ट्रवकास 
तथा प्रवधयि । 

६. आधनुिक एवं व्यवसाष्ट्रयक कृष्ट्रिमा प्रयोर् हिुे ष्ट्रकफायनत एवं िक्ष फामय संरििाहरु  सम्बन्जध 
अध्ययि अिसुजधाि, अिसुरण, पष्ट्रहिाि/ष्ट्रवकास तथा प्रवधयि  । 

७. सम्बन्जधत ष्ट्रवियका िििन्िहरुको क्षमता अनभबषृ्ट्रि । 

८. पररिद्को स्वीकृनतमा राष्ट्रिय तथा अजतराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंर् समजवय तथा सहकायय । 



राष्ट्रिय कीट ष्ट्रिज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलटार, लललतपरु 

काययक्षेत्र 

१. प्राथलमकताको आधारमा बालीहरुको कीरा सम्बन्धी अनसुन्धान तथा ब्यबस्थापन प्रष्ट्रिलध 
लबकास र प्रिधयन । 

२. राष्ट्रिय स्तरमा कीरा सम्बन्धी मार्यचित्र, अनरु्मन तथा दिशालनिेश । 

३. कीरा ब्यिस्थापन सम्बन्धी नीलत तथा काययक्रम तयार र्नय सम्बन्धीत लनकायलाई आिश्यक 
सहयोर् । 

४. फाइिाजनक कीरा पालन र संरक्षण सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान र्री प्रष्ट्रिलध लबकास । 

५. आकचस्मक रुपमा आउने कीराहरुको पष्ट्रहिान र अनसुन्धान ।  

६. कीरासंर् सम्बन्धी जनशचिहरुको क्षमता अलिबषृ्ट्रि । 

७. कीराका नमनुा परीक्षण, पष्ट्रहिान र लनिान सम्बन्धी सेिा प्रिान । 

८. पररषद्को स्िीकृलतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंर् समन्िय तथा सहकायय । 

 



राष्ट्रिय कृष्ट्रि वातावरण अनसुन्धान केन्र, खमुलटार, लललतपरु 

काययक्षते्र 

१.  कृष्ट्रि बाताबरण सम्बन्न्ध अध्ययन, अनसुन्धान, अनगुमन, समन्वय तथा दिशालनिेश ।  

२. जलबाय ुपररबतयन अनकुुलन प्रलबलध लबकास तथा प्रबधयन । 

३. कृष्ट्रि बाताबरण सम्बन्धी लनती तथा काययक्रम तयार गनय सम्बन्न्धत लनकायलाई आवश्यक 
सहयोग।  

४. कृष्ट्रि बाताबरण सम्बन्न्ध जनशन्िहरुको क्षमता अलिबषृ्ट्रि। 

५. पररिद्को स्वीकृलतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंग समन्वय तथा सहकायय ।  



राष्ट्रिय खाद्य अनसुन्धान केन्र, खमुलटार, लललतपरु 

काययक्षेत्र 

१. खाद्य बस्त ुर प्रष्ट्रिलध, उद्यमशिलता सम्बशन्ध अध्ययन अनसुन्धान, अनसुरण, पष्ट्रिचान/ष्ट्रिकास 
तथा प्रिधयन।  

२. नेपालका मौललक खाद्य बस्तिुरुको संग्रि तथा अद्यािलधक । 

३. खाद्य, खाद्य प्रष्ट्रिलध तथा गणु लनयन्त्रण सम्बशन्ध नीलत लनमायणमा सियोग । 

४. खाद्य प्रष्ट्रिलध संग सम्बन्धी जनिशििरुको क्षमता अलिबषृ्ट्रि । 

५. पररषद्को स्िीकृलतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थािरुसंग समन्िय तथा सिकायय । 

 



राष्ट्रिय कृष्ट्रि आनबंुशिक स्रोत केन्द्र, खमुलटार  ,लुलतिरु  

काययक्षते्र 

१. प्राथुमकताको आधारमा कृष्ट्रि आनवंुशिक स्रोतहरुको खोज, संकलन र संरक्षण । 

२. कृष्ट्रि आनवंुशिक स्रोतहरु सम्बशन्द्ध मार्यशित्र, अध्ययन अनसुन्द्धान र दििाुनिेि । 

३. कृष्ट्रि आनवंुशिक स्रोतहरुको डी.एन.ए. सम्बन्द्धी जानकारी र सूिना सष्ट्रहत िासिोटय, िररत्र-

शित्रण, मलुयांकन तथा िरम्िरार्त ज्ञानको अुिलेख व्यवस्थािन । 

४. कृष्ट्रि आनवंुशिक स्रोतहरुको वैज्ञाुनक व्यवस्थािन तथा िररिालन । 

५. रैथाने आनवंुशिक स्रोतहरुको िंजीकरण, उियोर् एवं कृष्ट्रि जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधताको व्यवस्थािनको 
लाुर् अनकुुल वातावरणको ुनमायणमा सहजीकरण । 

६. कृष्ट्रि आनवंुशिक स्रोतहरु सम्बन्द्धी ुनती तथा काययक्रम तयार र्नय सम्बशन्द्धत ुनकायलाई 
आवश्यक सहयोर् 

७. कृष्ट्रि जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधता सम्बन्द्धी जनिशिहरुको क्षमता अुिबषृ्ट्रि । 

८. िररिद्को स्वीकृुतमा राष्ट्रिय तथा अन्द्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंर् समन्द्वय तथा सहकायय । 

 



कोशबेाली अनसुन्धान कार्यक्रम, नपेालगंज, बााँके 

कार्यक्षते्र  

१. प्राथममकताका आधारमा कोशेबाली सम्बन्धी अनसुन्धान तथा प्रविमध विकास र प्रिधयन । 

२. राविर् स्तरमा कोशेबाली सम्बन्धी मागयचित्र, अनगुमन तथा दिशामनिेश । 

३. आफ्नो कार्यक्षेत्र (प्रभाि क्षेत्रमा) पाइने रैथाने/स्थानीर् कोशबेालीको संरक्षण, संबधयन र 
प्रर्ोग। 

४. कोशेबाली सम्बचन्ध नीमत तथा कार्यक्रम तर्ार गनय सम्बन्धीत मनकार्लाई आिश्र्क 
सहर्ोग। 

५. विमभन्न जातका कोशे बालीहरुको बीउ उत्पािन र वितरण ।  

६. कोशे बाली सम्बचन्ध जनशचिहरुको क्षमता अमभबवृि । 

७. पररषद्को स्िीकृमतमा राविर् तथा अन्तराविर् संघ संस्थाहरुसंग समन्िर् तथा सहकार्य । 

 



पहाडीबाली अनसुन्धान कार्यक्रम, काभ्र,े दोलखा 

कार्यक्षेत्र  

१. प्राथममकताका आधारमा पहाडी बाली (कोदो, जौ, फापर, उवा, कागनुो, चिनो तथा लटे्ट) 
सम्बन्धी अनसुन्धान तथा प्रववमध ववकास  र प्रवधयन । 

२. राविर् स्तरमा पहाडी बाली सम्बन्धी मागयचित्र, अनगुमन तथा ददशामनदेश । 

३. आफ्नो कार्यक्षेत्र (प्रभाव क्षेत्रमा) पाइने रैथाने/स्थानीर् पहाडी बालीको संरक्षण, संबधयन र 
प्रर्ोग। 

४. पहाडी बाली सम्बचन्ध नीमत तथा कार्यक्रम तर्ार गनय सम्बन्धीत मनकार्लाई आवश्र्क 
सहर्ोग। 

५. ववमभन्न जातका पहाडी बालीको श्रोत बीउ उत्पादन र मबतरण ।  

६. पहाडी बाली सम्बचन्ध जनशचिहरुको क्षमता अमभबवृि । 

७. पररषद्को स्वीकृमतमा राविर् तथा अन्तराविर् संघ संस्थाहरुसंग समन्वर् तथा सहकार्य । 

 



राष्ट्रिय वागवानी अनसुन्धान केन्र, खमुलटार  ,लुलतिरु  

काययक्षते्र 

१. प्राथुमकताका आधारमा बागवानी सम्बन्न्ध अनसुन्धान तथा प्रष्ट्रवुध ष्ट्रवकास र प्रवधयन  । 

२.  राष्ट्रिय स्तरमा बागवानी सम्बन्न्ध मागयन्ित्र, अनगुमन तथा दिशाुनिेश । 

३. आफ्नो काययक्षेत्र (प्रभाव क्षेत्रमा) िाईने रैथाने/ स्थानीय बालीहरुको संरक्षण, संवधयन र प्रयोग ।  

४. बागवानी सम्बन्न्ध ुनुत तथा काययक्रम तयार गनय सम्बन्न्धत ुनकायलाई आवश्यक सहयोग ।  

५. बागवानी (तरकारी, फलफुल, िषु्ि, मसला तथा प्लान्टेसन बालीहरुको) स्रोत बीउ/बेनाय उत्िािन 
तथा ष्ट्रवतरण ।  

६. बागवानीसंग सम्बन्न्धत जनशन्िहरुको क्षमता अुभबषृ्ट्रि । 

७. िररषद्को स्वीकृुतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंग समन्वय तथा सहकायय ।  



वागवानी अनसुन्धान केन्र, दैलेख 

कार्यक्षते्र  

१. कर्ायली प्रदेशका मध्र् पहाडी र बेंसी क्षेत्रको लागग बागवानी अध्र्र्न, अनसुन्धान र प्रववगधको 
ववकास तथा प्रबधयन । 

२. तरकारी, फलफूल र पषु्प बालीका स्रोत बीउ, बेनाय उत्पादन, ववतरर् र अन्र् आवश्र्क सेवा। 

३. स्थागनर् कक ,क, सहकारी, कक व, उद्यमीहरुको क्षमता अगिबकवि तथा प्रववगध हस्तान्तरर् 

४. परर,द् र प्रादेशशक कक व, अनसुन्धान गनदेशनालर्को स्वीकक गतमा स्थानीर्  सरकार र गैह्र सरकारी 
संस्था संग समन्वर् र सहकार्य । 

५. रैथाने र स्थानीर्  कक व, जैववक ववववधताको संरक्षर्, सम्बधयन र सदपुर्ोग । 



वागवानी अनसुन्धान केन्र, मालेपाटन, कास्की 

कार्य क्षते्र 

१. गण्डकी प्रदेशका मध्र् पहाडी र बेंसी क्षेत्रको लागग बागवानी सम्बन्न्ध अध्र्र्न, अनसुन्धान र 
प्रववगधको ववकास तथा प्रबधयन । 

२. तरकारी, फलफूल र पषु्प बालीका स्रोत बीउ, बेनाय उत्पादन, ववतरण र अन्र् आवश्र्क सेवा। 

३. स्थानीर् कृषक, सहकारी, कृवष उद्यमीको क्षमता अगिबवृि तथा प्रववगध हस्तान्तरण । 

४. पररषद् र प्रादेन्शक कृवष अनसुन्धान गनदेशनालर्को स्वीकृगतमा स्थानीर्  सरकार र गैह्र सरकारी 
संस्था संग समन्वर् र सहकार्य । 

५. रैथाने र स्थानीर्  कृवष जैववक ववववधताको संरक्षण, सम्बधयन र सदपुर्ोग । 



वागवानी अनसुन्धान केन्र, राजीकोट, जमु्ला 

कार्य क्षेत्र  

१. कर्ायली प्रदेशका उच्च पहाडी क्षेत्रको लागग बागवानी अध्र्र्न, अनसुन्धान र प्रववगधको ववकास 
तथा प्रबधयन । 

२. शशतोष्र् फलफूलको स्रोत बीउ, बेनाय उत्पादन, ववतरर् र अन्र् प्राववगधक सेवा। 

३. स्थागनर् कृषक, सहकारी, कृवष उद्यमीहरुको क्षमता अगिबवृि तथा प्रववगध हस्तान्तरर् । 

४. पररषद् र प्रादेशशक कृवष अनसुन्धान गनदेशनालर्को स्वीकृगतमा स्थानीर्  सरकार र गैह्र सरकारी 
संस्था संग समन्वर् र सहकार्य । 

५. रैथाने र स्थानीर्  कृवष जैववक गबगबधताको संरक्षर्, सम्बधयन र सदपुर्ोग । 

 



अदवुाबाली अनसुन्धान कार्यक्रम, कपरुकोट, सल्र्ान 

कार्यक्षेत्र  

१. प्राथममकताका आधारमा अदवुा र बेसार बाली सम्बन्धी अनसुन्धान तथा प्रववमध ववकास  र 
प्रवधयन । 

२. राविर् स्तरमा अदवुा र बेसार बाली सम्बन्धी मार्यचित्र, अनरु्मन तथा ददशामनदेश  । 

३. आफ्नो कार्यक्षेत्र (प्रभाव क्षेत्रमा) पाइन े रैथाने/स्थामनर् अदवुा र बेसार बालीको संरक्षण, 

संबधयन । 

४. अदवुा र बेसार बाली सम्बचन्ध नीमत तथा कार्यक्रम तर्ार र्नय सम्बन्धीत मनकार्लाई 
आवश्र्क सहर्ोर् । 

५. ववमभन्न जातका अदवुा र बेसार बालीको श्रोत बीउ उत्पादन र ववतरण ।  

६. अदवुा र बेसार बाली सम्बचन्ध जनशचिहरुको क्षमता अमभबवृि । 

७. पररषद्को स्वीकृमतमा राविर् तथा अन्तराविर् संघ संस्थाहरुसंर् समन्वर् तथा सहकार्य । 



जटुबाली अनसुन्धान कार्यक्रम, ईटहरी, सनुसरी 

कार्यक्षते्र  

१. प्राथममकताका आधारमा जटुबाली सम्बन्धी अनसुन्धान तथा प्रविमध विकास र प्रिधयन । 

२. राविर् स्तरमा जटुबाली सम्बन्धी मार्यचित्र, अनरु्मन तथा दिशामनिेश । 

३. आफ्नो कार्यक्षेत्र (प्रभाि क्षेत्रमा) पाइने रैथाने/स्थानीर् जटुबालीको संरक्षण, संबधयन र 
प्रर्ोर्। 

४. जटुबाली सम्बचन्ध नीमत तथा कार्यक्रम तर्ार र्नय सम्बन्धीत मनकार्लाई आिश्र्क सहर्ोर्। 

५. विमभन्न जातका जटुबालीको श्रोत बीउ उत्पािन ।  

६. जटुबाली सम्बचन्ध जनशचिहरुको क्षमता अमभबवृि । 

७. पररषद्को स्िीकृमतमा राविर् तथा अन्तराविर् संघ संस्थाहरुसंर् समन्िर् तथा सहकार्य । 



राष्ट्रिय मकैबाली अनसुन्धान काययक्रम, रामपरु, चितवन 

काययक्षेत्र  

१. प्राथममकताका आधारमा मकैबाली सम्बन्धी अनसुन्धान तथा प्रष्ट्रवमध ष्ट्रवकास र प्रवधयन । 

२. राष्ट्रिय स्तरमा मकैबाली सम्बन्धी मार्यचित्र, अनरु्मन तथा दिशामनिेश । 

३. आफ्नो काययक्षेत्र (प्रभाव क्षेत्रमा) पाइने रैथाने/स्थानीय मकैबालीको संरक्षण, संबधयन र 
प्रयोर्। 

४. मकैबाली सम्बचन्ध नीमत तथा काययक्रम तयार र्नय सम्बन्धीत मनकायलाई आवश्यक 
सहयोर्। 

५. ष्ट्रवमभन्न जातका मकैबालीको श्रोत बीउ उत्पािन ।  

६. मकैबाली सम्बचन्ध जनशचिहरुको क्षमता अमभबषृ्ट्रि । 

७. पररषद्को स्वीकृमतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंर् समन्वय तथा सहकायय । 



राष्ट्रिय कृष्ट्रि प्रष्ट्रिधि सचुना केन्द्र, खमुलटार, लधलतपरु 
काययक्षते्र 

१. कृष्ट्रि धिज्ञान तथा प्रष्ट्रिधि सूचना श्रोत केन्द्र र सन्द्दर्य पसु्तकालय । 

२. नेपाल कृष्ट्रि अनसुन्द्िान पररिदिाट धिकधसत कृष्ट्रि प्रष्ट्रिधि प्रकाशन, श्रब्य दृश्य उत्पादन तथा 
प्रसारण। 

३. राष्ट्रिय कृष्ट्रि संग्रहालय संचालन । 
४. कृष्ट्रि धिज्ञान र प्रष्ट्रिधिको प्रकाशन र प्रसारण माध्यम सम्िन्न्द्ि अध्ययन अनसुन्द्िान । 
५. पररिद्को स्िीकृधतमा राष्ट्रिय तथा अन्द्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंग समन्द्िय तथा सहकायय । 

 



राष्ट्रिय व्यवसाष्ट्रयक कृष्ट्रि अनसुन्धान काययक्रम, पाख्रीबास, धनकुटा  

काययक्षेत्र 

१. प्राथममकताका आधारमा चिया तथा अलैंिी तथा अन्य व्यवसाष्ट्रयक बाली सम्बन्धी 
अध्ययन, अनसुन्धान तथा प्रष्ट्रवमध ष्ट्रवकास र प्रवधयन ।  

२. राष्ट्रिय स्तरमा चिया तथा अलैंिीको मार्यचित्र, अनरु्मन तथा दिशामनिेश । 

३. चिया तथा अलैंिीको संरक्षण, सम्बर्द्यन र प्रयोर्  । 

४. चिया तथा अलैंिीको व्यवसाष्ट्रयकरण सम्बन्धी नीमत तथा काययक्रम तयार र्नय सम्बचन्धत 
मनकायलाई आवश्यक सहयोर् ।  

५. श्रोत बीउ, बेनाय उत्पािन, ष्ट्रवतरण र आवश्यक प्राष्ट्रवमधक सेवा l  

६. व्यवसाष्ट्रयक बालीसंर् सम्बचन्धत जनशचिहरुको क्षमता अमिबषृ्ट्रर्द् ।  

७. पररिद्को स्वीकृमतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंर् समन्वय तथा सहकायय । 



राष्ट्रिय व्यवसाष्ट्रयक बाली अनसुन्धान केन्र, खमुलटार, लललतपरु 

काययक्षते्र 

१. प्राथलमकताका आधारमा व्यवसाष्ट्रयक बाली सम्बन्न्ध अनसुन्धान तथा प्रष्ट्रवलध ष्ट्रवकास र 
प्रवधयन। 

२. राष्ट्रिय स्तरमा व्यवसाष्ट्रयक बाली सम्बन्न्ध मार्यन्ित्र, अनरु्मन, समन्वय तथा दिशालनिेश ।  

३. व्यवसाष्ट्रयक बाली सम्बन्न्ध लनती तथा काययक्रम तयार र्नय सम्बन्न्धत लनकायला  
आवश्यक सहयोर् । 

४. व्यवसाष्ट्रयक बाली संर् सम्बन्न्धत जनशन्िहरुको क्षमता अलिबषृ्ट्रि । 

५. पररषद्को स्वीकृलतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंर् समन्वय तथा सहकायय । 

 



राष्ट्रिय बाली प्रजनन ्तथा अनबंुशिक अनसुन्धान केन्र, खमुलटार, लललतपरु 

काययक्षते्र 

 तोष्ट्रकएका बालीहरुमा बाली प्रजनन ्तथा आनबुांशिक सम्बशन्ध अध्ययन अनसुन्धान, प्रष्ट्रिलध ष्ट्रिकास तथा 
प्रिधयन । 

 राष्ट्रिय स्तरमा बाली प्रजनन ्तथा आनबुांशिक सम्बशन्ध मार्यशित्र ,अनरु्मन तथा दििालनिेि । 

 बाली प्रजनन ् तथा आनबुांशिक नीलत तथा काययक्रम तयार र्नय सम्बन्धीत लनकायलाई 
आिश्यक सहयोर्  । 

 बाली प्रजनन ्अनबंुशिक संर् सम्बन्धीत जनिशिहरुको क्षमता अलिबषृ्ट्रि । 

 पररषद्को स्िीकृलतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंर् समन्िय तथा सहकायय । 



तेलबाली अनसुन्धान कार्यक्रम, नवलपरु, सलायही 

कार्यक्षेत्र  

१. प्राथममकताका आधारमा तेलबाली सम्बन्धी अनसुन्धान तथा प्रववमध ववकास  र प्रवधयन । 

२. राविर् स्तरमा तेलबाली सम्बन्धी मार्यचित्र, अनरु्मन तथा दिशामनिेश  । 

३. रैथाने/स्थानीर् तेलबालीहरुको संरक्षण, संबधयन र प्रर्ोर्  । 

४. तेलबाली सम्बचन्ध नीमत तथा कार्यक्रम तर्ार र्नय सम्बन्धीत मनकार्लाई आवश्र्क 
सहर्ोर्। 

५. ववमिन्न जातका तेलबालीको श्रोत बीउ उत्पािन र ववतरण ।  

६. तेलबाली सम्बचन्ध जनशचिहरुको क्षमता अमिबवृि । 

७. पररषद्को स्वीकृमतमा राविर् तथा अन्तराविर् संघ संस्थाहरुसंर् समन्वर् तथा सहकार्य । 

 



राष्ट्रिय वाह्य अनसुन्धान केन्र, खमुलटार, लललतपरु 
 

काययक्षते्र 
१. देशभर रहेका लिलभन्न कृष्ट्रि पारस्थिष्ट्रकय थिानहरुमा वाह्य अनसुन्धान थिल थिापनाको 

लालि  मापदण्ड तयार । 

२. नाकय  प्रष्ट्रवलध िााँउ र नेपालभरका वाह्य अनसुन्धानथिलहरुको अनिुमन । 

३. नाकय द्वारा ष्ट्रवकलसत प्रष्ट्रवलधहरुको लिथतार िनय पररिद्को थवीकृलतमा लिलभन्न तहका 
राष्ट्रिय तिा अन्तराष्ट्रिय लनकायहरु स ि समन्वय । 



राष्ट्रिय बालीरोग ष्ट्रिज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलटार, लललतपरु 

काययक्षते्र 

१. प्राथलमकताका आधारमा बाली रोग सम्बन्धी अनसुन्धान तथा व्यिस्थापन प्रष्ट्रिलध ष्ट्रिकास र 
प्रिधयन । 

२. राष्ट्रिय स्तरमा बालीरोग सम्बन्न्ध मागयन्ित्र, अनगुमन तथा दिशालनिेश ।  
३. बालीरोग व्यिस्थापन सम्बन्धी नीलत तथा काययक्रम तयार गनय सम्बन्न्धत लनकायलाई 

आिश्यक सहयोग । 

४. खानयोग्य एबं अन्य आलथयक महत्ि भएका सकु्ष्म जीिाणहुरुको संरक्षण र सिपुयोग । 

५. आकन्स्मक रुपमा आउने बालीरोगहरुको पष्ट्रहिान र अनसुन्धान ।  

६. बाली रोगका नमनुा पररक्षण, पष्ट्रहिान र लनिान सम्बन्न्ध सेिा ।  

७. बाली रोगसंग सम्बन्न्धत जनशन्िहरुको क्षमता अलभबषृ्ट्रि । 

८. पररषद्को स्िीकृलतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंग समन्िय तथा सहकायय । 



राष्ट्रिय कृष्ट्रि निनि अिसुन्धाि केन्र, खमुलटार, लनलिपरु 
 
काययक्षते्र 
 कृष्ट्रि सम्बन्न्ध राष्ट्रिय िीनि अध्ययि अिसुन्धाि गरी निनि निमायणमामा पषरि म माफतय ि िेपाल 

सरकारलाई सहयोग । 

 पषरिद्द्वारा नबकनसि ष्ट्रिनिन्न कृष्ट्रि प्रनबनधहरुको सामान्िक-आनथयक,लैंनगक िथा बिारीकरणमा 
सम्बन्न्ध अध्ययि अिसुन्धाि |  

 सामान्िक आनथयक सम्बन्न्ध ििशन्िहरुको क्षमिा अनिबषृ्ट्रि गिे  

 पषरिद्द्को स्िीकृनिमा राष्ट्रिय िथा अन्िराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंग समन्िय िथा सहकायय । 



राष्ट्रिय आलबुाली अनसुन्धान काययक्रम, खमुलटार, लललतपरु 

काययक्षते्र 

१. प्राथलमकताका आधारमा आल,ु सखरखण्ड र अन्य कन्दमलु बाली सम्बन्न्ध मार्य न्ित्र तयार 
र्रर अनसुन्धान, प्रष्ट्रिलध ष्ट्रिकास र प्रिधयन  । 

२. राष्ट्रिय स्तरमा आल,ु सखरखण्ड र अन्य कन्दमलु सम्बन्न्ध अध्ययन अनसुन्धान, अनरु्मन 
तथा ददशालनदेश । 

३. आफ्नो काययक्षेत्र (प्रभाि क्षेत्रमा) पाईने रैथाने/स्थानीय आल,ु सखरखण्ड र अन्य कन्दमलु 
बालीहरुको संरक्षण, संबधयन र प्रयोर् ।   

४. आल,ु सखरखण्ड र अन्य कन्दमलु बाली सम्बन्न्ध नीलत तथा काययक्रम तयार र्नय सम्बन्न्धत 
लनकायलाई आिश्यक सहयोर् ।  

५. आल,ु सखरखण्ड र अन्य कन्दमलुका रोर् मकु्त श्रोत बीउ (पूियमूल बीउ तथा मूल बीउ) 
उत्पादन र ष्ट्रितरण । 

६. आल,ु सखरखण्ड र अन्य कन्दमलुसंर् सम्बन्धीत जनशन्क्तहरुको क्षमता अलभबषृ्ट्रि । 

७. पररषद्को स्िीकृलतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंर् समन्िय तथा सहकायय । 



राष्ट्रिय धानबाली अनसुन्धान काययक्रम, हर्दयनाथ, धनषुा 

काययक्षेत्र  

१. प्राथममकताका आधारमा धानबाली सम्बन्धी अनसुन्धान तथा प्रष्ट्रिमध ष्ट्रिकास र प्रिधयन । 

२. राष्ट्रिय स्तरमा धानबाली सम्बन्धी मार्यचित्र, अनरु्मन तथा र्दशामनदेश । 

३. रैथाने/स्थानीय धानबालीको संरक्षण, संबधयन र उपयोर् । 

४. धानबाली सम्बचन्ध नीमत तथा काययक्रम तयार र्नय सम्बन्धीत मनकायलाई आिश्यक 
सहयोर्। 

५. ष्ट्रिमिन्न जातका धानबालीको श्रोत बीउ (खलुासेचित र बणयशंकर) जात उत्पादनका लामर् 
आिश्यक पैमत्रक लाइनहरुको बीउ उत्पादन, व्यिस्थापन र मबतरण ।  

६. धानबाली सम्बचन्ध जनशचिहरुको क्षमता अमिबषृ्ट्रि  । 

७. पररषद्को स्िीकृमतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंर् समन्िय तथा सहकायय । 



राष्ट्रिय बीउ ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिधि अनसुन्िान केन्र, खमुलटार, लधलतपरु 

काययक्षते्र 

१. प्राथधमकताका आिारमा बीउ धबज्ञान सम्बन्न्ि अनसुन्िान तथा प्रष्ट्रिधि ष्ट्रिकास र प्रिियन 
। 

२. राष्ट्रिय स्तरका बीउ धबज्ञान सम्बन्न्ि मार्यन्ित्र, अनरु्मन तथा दिशाधनिेश । 

३. पररषद्का सम्परु्य केन्रहरुबाट उत्पादित श्रोत बीउको र्रु्स्तर अनरु्मन र िासलात 
अध्यािधिक । 

४. बीउ ष्ट्रिजन सम्बन्न्ि नीधत तथा काययक्रम तयार र्नय सम्बन्िीत धनकायलाई आिश्यक 
सहयोर् । 

५. बीउको र्रु्स्तर सम्बन्न्ि अध्ययन, अनसुन्िान र धनयधमत परीक्षर् साथै धि.एन.ए 
औठाछाप (ष्ट्रिङ्गरष्ट्रप्रन्ट) को सेिा प्रिान । 

६. बीउ ष्ट्रिजन संर् सम्बन्न्ित जनशन्िहरुको क्षमता अधिबषृ्ट्रि । 

७. पररषद्को स्िीकृधतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंर् समन्िय तथा सहकायय । 



राष्ट्रिय माटो ष्ट्रिज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलटार, लललतपरु 

काययक्षते्र 

१. प्राथलमकताका आधारमा बालीहरुको माटो ष्ट्रिज्ञान सबनबधिन्ध अनसुन्धान तथा प्रष्ट्रिलध 
ष्ट्रिकास र प्रिधयन । 

२. राष्ट्रिय स्तरमा माटो ष्ट्रिज्ञान सबनबन्धी मार्यधिित्र, अनरु्मन, समन्िय तथा दिशालनिेश । 

३. मलखािको मात्रा लसफाररस तथा अध्यािलधक  । 

४. माटो परीक्षण र भ-ूसूिना प्रणाली (GIS) सबनबधिन्ध अध्यययन अनसुन्धान र सेिा प्रिान । 

५. माटो ष्ट्रिज्ञान सबनबन्धी नीलत तथा काययक्रम तयार र्नय सबनबधिन्धत लनकायलाई आिश्यक 
सहयोर् । 

६. माटो ष्ट्रिज्ञान संर् सबनबधिन्धत जनशधििहरुको क्षमता अलभबषृ्ट्रि । 

७. व्यिसाष्ट्रयक प्रयोजनकालार्ी उत्पािन र्ररएका ष्ट्रिलभन्न प्रकृलतका मलहरुको र्णुस्तर 
अध्ययन तथा लनयमन  । 

८. पररषद्को स्िीकृलतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंर् समन्िय तथा सहकायय । 



राष्ट्रिय उखबुाली अनसुन्धान काययक्रम, जितपरु, वारा 

काययक्षते्र  

१. प्राथममकताका आधारमा उखबुाली सम्बन्धी अनसुन्धान तथा प्रष्ट्रवमध  ष्ट्रवकास र प्रवधयन । 

२. राष्ट्रिय स्तरमा उखबुाली सम्बन्धी मार्यजित्र, अनरु्मन तथा दिशामनिेश  । 

३. रैथाने/स्थानीय उखबुाली र मतनको िङ्गली नातेिारको संरक्षण, संबधयन र प्रयोर् । 

४. उखबुाली सम्बजन्ध नीमत तथा काययक्रम तयार र्नय सम्बन्धीत मनकायलाआ आवययक 
सहयोर्। 

५. ष्ट्रवमिन्न िातका उखबुालीको श्रोत बीउ उत्पािन र ष्ट्रवतरण ।  

६. उखबुाली सम्बजन्ध िनशजिहरुको क्षमता अमिबषृ्ट्रि  । 

७. पररषद्को स्वीकृमतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंर् समन्वय तथा सहकायय । 


