
 

  

 

झिमरुक गाउँपाझिका 

गाउँ कार्यपाझिकाको कार्ायिर् 

भ्र्ागतेु¸प्र्ठूान 

िझुबिनी प्रदशे, नेपाि 

        

गाउँपालिका प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत र कृषि शाखा प्रमखु बीचको काययसम्पादन करार सम्झौता 
 

सशुासन - व्यवस्थापन तथा संचािन) ऐन २०६४ तथा लनयमाविी २०६५, लनजामलत सेवा ऐन २०४९ 
तथा लनयमाविी २०५०, स्थानीय सरकार संचािन सेवा ऐन २०७४, सबै नेपाि सरकारद्धारा समय 
समयमा जारी लनदेशन एवं पररपत्रमा उल्िेखखत प्राविानका अलतररक्त देहाय बमोखजमको कायय सम्पादन करार 
सम्झौता गररएको छ । यो करार सम्झौतामा गाउँपालिकाका प्रमख ुप्रशासकीय अलिकृत पषहिो पक्ष र कृषि 
शाखा प्रमखु दोश्रो पक्ष मालनएको छ । 

 
1.  कृषि, कृषि प्रसार, कृषि उत्पादन र पशपंुक्षी षवकास र व्यवस्थापन सम्बन्िी स्थानीय नीलत, कानून,मापदण्ड, 

योजना तजुयमा काययमा सहयोग गने, 

2.  कृषि तथा पश ुषवकास सम्बन्िी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको कायायन्वयन र लनयमनको 
गने,गराउने, 

3.  कृिीिाई उद्योग र कृिक उद्यमी बनाउन नीलत, कानून, कायायषवलि, योजना तजुयमा र कायायन्वयन गनेगराउने, 
4.  कृषि अनसुन्िान, बागबानी, वैकखल्पक खेती प्रणािी, वािी संरक्षण, माटो परीक्षण, कृषि प्रयोगशािा, जैषवकउत्पादन 

र कृषि पययटन सेवा षवकास र षवस्तार गने 

5.  खाद्यान्न, बागबानी, नगदे तथा अन्य बािी षवकास सम्बन्िी षववरण र प्रषवलि षवकास षववरण अद्यावलिकगने, 

6.  कृषि षवकास तथा संभाव्यता र पकेट क्षेत्र लनिायरण र कृषि प्रषवलि र सेवा प्रसारको व्यवस्था गने गराउने, 
7.  कृषि तथा पशपंुक्षी षवकासका िालग गै.स.स. र सहकारी र लनजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरुको काययक्रम 

बारेजानकारी राख्न,े समन्वय गने र पररपरुक हनु ेगरी काययक्रम तजुयमा र सञ्चािन गनय सहयोग गने, 

8.  फिफूि, कफी, र तरकारी बािीहरुको माग र आवश्यकता अनसुार नसयरी स्थापना गने,गराउने, 
9.  नगर लभत्रका कृिक समूह सहकारीमा आवद्ध गराउने र कृषि उत्पादन र पश ुतथा पंक्षी पािनिाई 

व्यवसायीकरण गनय प्रषवलि र प्राषवलिक सेवा उपिब्ि गराउने, 
10.  अनसुन्िान केन्रबाट लनखस्कएका नषवनतम प्रषवलििाई कृिक समक्ष िैजाने, 
11.  रासायालनक मि, तथा लबउषवजन लबक्रीका िागी अनमुती ददने, 
12.  कृषि उत्पादन, प्रशोिन र बजारीकण सम्बन्िी उद्यम व्यवसायको व्यवसाषयक षवकास योजना तजुयमा गनय 

सहयोग गने गराउने, 



 
13.  माग तथा आवश्यकता अनसुार कृषि तथा पश ुनसयरी, लबउषवजन केन्र तथा नमूना फामय सञ्चािन गने गराउन,े 

संरक्षण तथा जैषवक षवषविताको संरक्षण र प्रवद्र्घन गने, गराउने, उच्च मूल्ययकु्त कृषिजन्य वस्तकुो प्रवद्र्घन, 

षवकास तथा बजारीकरण गने, गराउने, 
14. कृिकहरूको क्षमता अलभवषृद्ध, प्राषवलिक सेवा, टेवा, सीप षवकास र सशक्तीकरण गने, गराउने, 
15. कृषि लबउषवजन, नश्ल, मिखाद र रसायन तथा औििीहरूको आपूलतय, उपयोग र लनयमनको व्यवस्थालमिाउन,े 

16. कृिक समूह, कृषि सहकारी र कृषि सम्बन्िी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूकोसमन्वय गने, गराउने, 
17. तालिम, प्राषवलिक टेवा, क्षमता षवकास काययक्रमको सञ्चािन गने, 

18. खाद्यान्न, वागवानी, नगदे तथा अन्य बािी षवकास सम्बन्िी षववरण, प्रषवलि षवकास र अद्यावलिक गने 

19. कृषि षवकास तथा संभाव्यता र पकेट क्षेत्र लनिायरण र कृषि प्रषवलि र सेवा प्रसारको व्यवस्था गने गराउनेकृषि 
सेवा केन्र र सम्पकय  स्थिहरुिाई सहयोग गने, 

20. फिफूि, र तरकारी बािीहरुको माग र आवश्यकता अनसुार नसयरी स्थापना गने÷गराउने, 
21. नगर लभत्रका कृिकहरुिाई समूह, सहकारीमा आवद्ध गराउने र कृषि उत्पादनिाई व्यवसायीकरण प्रषवलि 

रप्राषवलिक सेवा उपिब्ि गराउने, 
22. कृषि उत्पादन, प्रशोिन र बजारीकण सम्बन्िी उद्यम व्यवसायको व्यवसाषयक षवकास योजना तजुयमा गनय सहयोग 

गने गराउन,े 

23. माग तथा आवश्यकता अनसुार कृषि नसयरी, लबउषवजन केन्र तथा नमूना फामय सञ्चािन गने गराउने, 
24. कृषि अनसुन्िान, बागबानी, वैकखल्पक खेती प्रणािी, वािी संरक्षण, माटो परीक्षण, कृषि प्रयोगशािा, जैषवक उत्पादन 

र कृषि पययटन सेवा षवकास र षवस्तार गने, 

25. कृषिजन्य महामारी रोगको लनयन्त्रण सम्बन्िी कायय गने, गराउने, 
26. कृषि वातावरण संरक्षण तथा जैषवक षवषविताको संरक्षण र प्रवद्र्घन कायय गने, 

27. कृषि प्रसार प्रचार सम्बन्िी कायय गने, 

28. उच्च मूल्ययकु्त कृषिजन्य वस्तकुो प्रवद्र्घन, षवकास तथा बजारीकरण गने, 

29. कृषिसम्बन्िी लबमा र कजाय सहजीकरण सम्बन्िी काययमा सहयोग गने, 

30. शीत भण्डारणको व्यवस्थापनको कायय लनयलमत रेखदेख गने र सचुारु राख्न,े राख्न िगाउने, 
31. कृषि लबउषवजन, नश्ल, मिखाद र रसायन तथा औििीहरूको आपूलतय, उपयोगमा कृिकहरुसँग समन्वयमा रही 

लनयलमत कायय सम्पादन गने, 

32. कृिक समूहहरुको बैठकहरु लनयलमत गने व्यवस्था लमिाउने, 
33. कृषि तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी तथा कृषि सम्बन्िी सूचनाको प्रचार प्रसार गने, गराउने, 
34. कृषि स्रोत केन्रको सञ्चािन र व्यवस्थापन गने, 

35. षवलभन्न लसफाररस तथा अनमुलत पत्र व्यवसायी दताय रसायलनक मि षवतरण आदद, 

36. उपशाखाको कायय के्षत्रसँग सम्बखन्ित सूचना तथा जानकारी प्रवाह गने, 

37. आफू अन्तगयतका कमयचारीहरुको कामको सपुरीवेक्षण गने र कारवाही तथा परुस्कारको िालग लसफाररस सषहत 
पेश गने, 



 
38. उपशाखा अन्तगयतका कमयचारीहरुको खजम्मा रहेको रखजस्टर अलभिेख, प्रलतवेदन फाइि तथा अन्य सम्पखिको 

दरुुस्त र सही व्यवस्था गने, गराउने तथा कमयचारीहरु सरुवा हुँदा आफनो खजम्मामा रहेको सामानहरुको 
बरबझुारथ गने तथा गनय िगाउने, 

39. उपशाखा अन्तरगत सम्पादन हनु ेकाम कारवाहीहरु समयमा हनुपुने व्यवस्था गने, कायय सम्पादन हनु नसकेमा 
सोको पूणय जवाफदेषहता वहन गने, गराउन,े  

40. मातहतका कमयचारीहरको काययसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भनय िगाउने तथा काययसम्पादन मूल्याङ्कन गने र पेश 

गने, 

41. उपशाखा अन्तगयतका कमयचारीहरुिाई खजम्मवेारी ददने, 
42. शाखा प्रमखुिे प्रदान गने लनदेशनहरु पािना गने गराउन,े  
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