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झिमरुक गाउँपालिका 
गाउँ कार्शपालिकाको कार्ाशिर्  

भ्र्ागतेु, प्रू्ठान



 

           झिमरुक । कार्यझिझि 

 

झिमरुक गाउँपालिकाको कृषि तालिम तथा नमूना प्रदर्शनी केन्द्र लनमाशण तथा सञ्चािन  
कार्शषिलि, २०७७ 

 

प्रस्तािनााः झिमरुक गाउँपालिकालित्र रहेका िा दताश िएका कृिक समूह सहकारी तथा लनजी 
कृषि फमश संचािक कृिकहरुिाई मौसम एिम बेमौसमी कृषि व्र्िसार् संचािन गनश र 
कृिकहरुको सीप र क्षमता षिकासको िालग आिश्र्क तालिम संचािन र आिलुनक प्रषिलिको 
प्रर्ोग गदै कृषि क्षेत्रमा आिलुनकीकरण र व्र्ािसार्ीकरण गदै उत्पाददत कृषि उपजको 
बजारीकरण र प्रिशद्धन गने उद्धेश्र्िे झिमरुक गाउँपालिकािे आफ्नै स्िालमत्िमा आएको जग्गा 
िा जग्गा करारमा लिई गाउँपालिका स्तरीर् कृषि तालिम तथा नमूना प्रदशर्नी केन्द्र लनमाशण 
गरी संचािन गनश िाञ्छनीर् िएकोिे स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को  दफा 
१०२ को उपदफा-२ को अलिकार प्रर्ोग गरी र्ो कार्शषिलि तजुशमा गरी िाग ुगररएको छ । 

 

१. संझक्षप्त नाम र प्रारम्िाः- १. र्स कार्शषिलिको नाम " झिमरुक गाउँपालिकाको कृषि तालिम 
तथा नमूना प्रदर्शनी केन्द्र लनमाशण तथा सञ्चािन कार्शषिलि, २०७७" रहेको छ । 

2. र्ो कार्शषिलि कार्शपालिकाबाट पाररत िई प्रमाझणकरण िएको लमलतदेझि िाग ुहनेु 
छ । 

२. पररिािााः षििर् िा प्रसँगिे अको अथश निागेमा र्स कार्शषिलिमा, 
१. "अध्र्क्ष" िन्द् नािे गाउँपालिकाको अध्र्क्ष सम्िन ुपनेछ । 

२. "सिा" िन्द् नािे झिमरुक गाउँपालिकाको गाउँसिािाई सम्िन ुपनेछ 

३. "गाउँपालिका" िन्द् नािे झिमरुक गाउँपालिकािाई सम्िन ुपनेछ । 

४. "कार्शपालिका" िन्द् नािे झिमरुक गाउँ कार्शपालिका सम्िन ुपनेछ । 

५. "प्रमिु प्रर्ासकीर् अलिकृत" िन्द् नािे झिमरुक गाउँपालिकाको प्रमिु प्रर्ासकीर् 
अलिकृतिाई सम्िन ुपनेछ । 

६. "िडा" िन्द् नािे झिमरुक गाउँपालिकाको िडा सम्िन ुपनेछ । 

७. "कृषि फमश" िन्द् नािे व्र्िसाषर्क तथा तालिम प्रर्ोजनको िालग अनसूुची -१ 
बमोझजमका बािी उत्पादनका िालग झिमरुक गाउँपालिकािे आफ्नै स्िालमत्िमा 
रहेको िा प्रचलित कानून बमोझजम जग्गा करारमा लिई संचािन गरेको तालिम 
तथा नमूना प्रदर्शनी केन्द्रिाई सम्िन ुपनेछ । 
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८. "एजेन्द्ट" िन्द् नािे कृषि उद्यमी, व्र्िसार्ी, कृषि बजार िा कृषिजन्द्र् िस्तहुरुको 
कारोिार गने दताशिािा व्र्झििाई सम्िन ुपनेछ । सो र्व्दिे संगदठत संस्थाको 
प्रलतलनलििाई समेत जनाउँनेछ । 

९. "प्रझर्क्षाथी" िन्द् नािे झिमरुक गाउँपलिकामा दताश िएका आफ्नै जग्गामा व्र्ािसार्ी 
िेती गने कृिक, कृिक समूह िा कसैको जग्गा करारमा लिई कृषि फमश तथा कृषि 
सहकारीमा आिद्ध कृिकहरुिाई सम्िन ुपनेछ । 

१०. "कृषि" िन्द् नािे अनसूुची १ मा उल्िेि िए बमोझजमका षििर्सँग सम्िझन्द्ित 
कृषििाई सम्िन ुपदशछ।सो र्व्दिे व्र्ािसाषर्क कृषििाई समेत जनाउनेछ । 

११. "कृषि बजार" िन्द् नािे कृषि उपजको ग्रलेडङ, प्र्ाकेझजङ्ग, ढुिानी, िण्डारण, षितरण 
तथा कृषिश उपजको लबक्री षितरण गने कृषि बजार सम्िन ुपनेछ । 

१२. "कृषि िस्त"ु िन्द् नािे कृषि फमशिाट उत्पादन िएको कुनै बोट षिरुिा िा 
जीिजन्द्तबुाट उत्पादन गरेको उपिोग्र् कृषि िस्त ुसम्िन ुपनेछ । 

१३. "कृषि व्र्िसार्" िन्द् नािे देहार्को व्र्िसार् सम्िन ुपनेछ । 

१. व्र्ािसाषर्क उदेश्र्िे गररने कृषि बािी िा िस्तकुो उत्पादन 

२. कृषिजन्द्र् िस्तकुो प्रर्ोिन 

३. कृषि उपजको व्र्ापार 

४. कृषि उत्पादनका िालग प्रर्ोग हनेु रासार्लनक िा प्राङ्गाररक मिको उत्पादन, 
िण्डारण तथा षितरण, 

५.कृषि उत्पादनको िालग प्रर्ोग हनेु िीउ, िेनाश, र षिरुिा प्रसारण प्रषिलि 
माफश त उत्पाददत षिरुिा, कृषि परामर्श सेिा, िण्डारण तथा षितरण, 

६. कृषिमा प्रर्ोग हनेु  षििादीको उत्पादन, िण्डारण तथा लबक्री षितरण, 
१४. "िरुा बजार" िन्द् नािे कुनै षिके्रतािे उपिोिािाई लबक्री गने िुरा बजारिाई 

सम्िन ुपनेछ । 

१५. "लबके्रता" िन्द् नािे कृषि िस्तहुरु लबक्री गने व्र्ापारी, कृिक, कृिक समूह, कृषि 
फामश, सहकारी संस्था, कम्पनी िा एजेन्द्ट लबके्रता समेतिाई सम्िन ुपनेछ । 

१६. "सलमलत" िन्द् नािे र्स ऐनको दफा ४ बमोझजम गठन िएको कृषि तालिम तथा 
नमूना प्रदशर्नी केन्द्र सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन सलमलतिाई सम्िन ुपनेछ। 
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१७. "संकिन केन्द्र" िन्द् नािे कृिकहरुिे उत्पादन गरेको कृषि उपजिाई संकिन गरी 
दोस्रो बजारमा षिक्री षितरण गने उदेश्र्िे स्थापना गररएको कृषि उपज संकिन 
केन्द्रिाई सम्िन ुपनेछ । 

१८. "हाट-बजार" िन्द् नािे कृषि उपज िगार्त अन्द्र् स्थानीर् उत्पादन षिक्री गने 
उदेश्र्िे स्थानीर् तहबाट स्िीकृत लिई संचािन िएको हाट बजारिाई सम्िन ु
पनेछ । 

   

३. कृषि तालिम तथा नमूना प्रदर्शनी केन्द्रको स्थापना तथा संचािन सम्बन्द्िी व्र्िस्था:-  

१.  गाउँपालिकािे आफ्नै स्िालमत्िमा रहेको जग्गामा िा प्रचलित कानून 
बमोझजम जग्गा करारमा लिई कृषि तालिम तथा नमूना प्रदर्शनी केन्द्र 
स्थापना गनश सक्ने छ । 

२. नमूना प्रदर्शनी केन्द्रका िालग आिश्र्क सामाग्रीहरु िररद गदाश प्रचलित 
िररद ऐन तथा लनर्माििी बमोझजम गररनेछ। 

३. व्र्ािसाषर्क िेती गने कृिक, कृिक समूह र कृषि फमश तथा कृषि 
सहकारीमा आिद्ध कृिकहरुको क्षमता अलििषृद्ध गने िािका षिलिन्द् न 
षकलसमका अलिमिुीकरण कार्शक्रम, तालिम तथा गलतषिलिहरू संचािन 
गररनेछ । 

४. कृषि तालिम तथा नमूना प्रदर्शनी केन्द्रको उझचत हेरचाह र व्र्िस्थापनको 
िालग प्रचलित कानून बमोझजम जनर्झि ज्र्ािादारीका िा करारमा पलन लिन 
सषकनेछ। 

४. कृषि तालिम तथा नमूना प्रदर्शनी केन्द्र सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन सलमलत सम्बन्द्िी 
व्र्िस्थााः- 

१. र्स कार्शषिलिको दफा ३ बमोझजम स्थापना िएका कृषि तालिम तथा नमूना 
प्रदर्शनी केन्द्र लनमाशण,सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन गनशको िालग देहार् बमोझजमको 
कृषि तालिम तथा नमूना प्रदर्शनी केन्द्र व्र्िस्थापन सलमलत गठन गररने छ । 

क. गाउँपालिकाको अध्र्क्ष     - अध्र्क्ष 

ि. प्रमिु प्रर्ासकीर् अलिकृत      - सदस्र् 

ग. आलथशक षिकास सलमलतको संर्ोजक     - सदस्र्    

घ. प्रमिु प्रर्ासकीर् अलिकृतिे तोकेको अलिकृतस्तरको कमशचारी -सदस्र् 
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ङ. कृषि एकाइ प्रमिु                         - सदस्र् सझचि 

२. सलमलतिे सम्बझन्द्ित क्षेत्रको षिर्ेिज्ञ तथा अन्द्र् व्र्झििाई आिश्र्कता अनसुार 
सलमलतको बैठकमा आमन्द्त्रण गनश सक्नेछ । 

३. सलमलतको बैठक सम्बन्द्िी अन्द्र् कार्शषिलि सलमलत आफैिे लनिाशरण गरे बमोझजम 
हनेुछ। 

५. सलमलतको काम, कतशव्र् र अलिकाराः- र्स कार्शषिलिमा अन्द्र्त्र व्र्िस्था िएदेझि िाहेक 
सलमलतको काम, कतशव्र् र अलिकार देहार् बमोझजम हनेुछ । 

१. कृषि फमशिाई संचािन गनश आिश्र्क पने नीलत र्ोजना तथा  कार्शक्रम तजुशमा गने, 
२. उत्पाददत मौिमी तथा िेमौिमी तरकारीमा समर् सापक्षे मूल्र् लनिाशरण गने , 

३. र्स कृषि तालिम तथा नमूना प्रदर्शनी केन्द्र संचनािका िालग िजेटको व्र्िस्थापन 
गनश संघीर् तथा प्रादेझर्क लनकार् र कार्शपालिका सँग समन्द्िर् र सहकार्श गने 

४. आिश्र्कता अनसुारका अलिमिुीकरण कार्शक्रम तथा तालिम सञ्चािन गनश 
सहजीकरण गने 

५. कृषि उपज संकिन र िण्डारण कार्शमा आिश्र्क सहर्ोग र समन्द्िर् गने 

६. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गने 

६. आलथशक स्रोत व्र्िस्थापन सम्बन्द्िी व्र्िस्था:- (१) कृषि फमश स्थापना र संचािनका िालग 
आिश्र्क स्रोतको व्र्िस्था गाउँपालिकािे गनेछ । 

(२) फमश संचािनको िालग देहार् बमोझजमको क्षेत्रबाट प्राप्त रकम पररचािन 
गररनेछाः- 

(क) संघीर् तथा प्रादेझर्क सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ि) गाउँपालिकाबाट प्राप्त रकम 

(ग) नेपाि सरकारबाट षिदेर्ी सरकार, अन्द्तराषिर् संघ संस्थासँग सम्िौता 
गरी स्थानीर् तहमा षिलनर्ोझजत रकमिाट प्राप्त रकम 

(३) कृषि तालिम तथा नमूना प्रदर्शनी केन्द्रबाट उत्पाददत उपज नगद रलसद प्रर्ोग 
गरी षिक्री षितरण गररनेछ साथै प्राप्त आम्दानी गाउँपालिकाको मूि संझचत कोिमा 
जम्मा गररनेछ। 

७. जग्गा व्र्िस्थापन सम्बन्द्िी व्र्िस्थााः- र्स कार्शषिलि बमोझजम कृषि तालिम तथा नमूना 
प्रदर्शनी केन्द्द संचािन गनश गाउँपालिकािे आफ्नो स्िालमत्िमा रहेको िा करार सम्िौता 
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बमोझजम प्राप् त गरेको जग्गा प्रर्ोग गनेछ ।जग्गा नपगुेमा थप जग्गा िाडामा लिई प्रझचित 
कानून बमोझजम करार सम्िौता गररनेछ ।जग्गाको िाडा गाउँपालिकािे उपिब्ि 
गराउनेछ । 

८. संर्ोिनाः र्ो कार्शषिलिमा कुनै संर्ोिन गनुश पने देझिएमा गाउँ कार्शपालिकाबाट गनश 
सषकनेछ। 



 

           झिमरुक । कार्यझिझि 

6 झिमरुक गाउँपाझिकाको कृझि ताझिम तथा नमूना प्रदर्शनी केन्द्र झनमाशण तथा सञ्चािन  कार्शझिझि, २०७७ 

 

अनसूुची-१ 

दफा २ को िण्ड ५ सँग सम्बझन्द्ित 

१. िाद्यान्द् न बािी 
२. िागिानी जन्द्र् फिफूि, तरकारी, मसिाबािी, पषु्प 

३. माछा 
४. च्र्ाउ 

५. कृषि पर्शटन 

६. कृषिका सबै उपक्षेत्रसँग सम्बद्ध उत्पादन र सो र्ब्दिे औिोलगक प्रर्ोजनमा हनेु कृषि 
िस्तहुरु  

७. िेती प्रणािीमा समाषिष्ट कृषि तथा पर्जुन्द्र् िस्तहुरु।  

 
झिमरुक गाउँपालिकाको बैठकिाट लमलत २०७७/०९/२२ गते पाररत र्ो कार्शषिलि 
झिमरुक गाउँ कार्शपालिकाको लनणशर् िा आदेर् र अलिकारपत्रको प्रमाणीकरण 
(कार्शषिलि ) लनर्माििी, २०७४ को लनर्म ३ को उपलनर्म ४ बमोझजम प्रमाणीत 
गदशछु ।                          

कमि प्रसाद िसुाि 

प्रमिु प्रर्ासकीर् अलिकृत 

लमलत २०७७/०९/२८ 
 


