
 

                                           झिमरुक गाउँपाझिका 
गाउँ कार्यपाझिकाको कार्ायिर् 

भ्र्ागतेु¸प्र्ठुान 

िझुबिनी प्रदशे, नेपाि 

        

गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत र पशु एकाइ प्रमुख बीचको काययसम्पादन करार सम्झौता 

 

सुशासन - व्र्वस्थापन तथा संचािन) ऐन २०६४ तथा झनर्माविी २०६५, झनजामझत सेवा ऐन २०४९ तथा झनर्माविी २०५०, स्थानीर् सरकार संचािन सेवा ऐन २०७४, सिै 

नेपाि सरकारद्धारा समर् समर्मा जारी झनदेशन एवं पररपत्रमा उल्िेझित प्रावधानका अझतररक्त देहार् िमोझजमको कार्य सबपादन करार सबिौता गररएको छ । र्ो करार सबिौतामा 

गाउँपाझिकाका प्रमिु प्रशासकीर् अझधकृत पझहिो पक्ष र पश ुएकाइ प्रमिु दोश्रो पक्ष माझनएको छ । 

 

     प्रमिु प्रशासकीर् अझधकृत प्रझत उत्तरदार्ी रही देहार् िमोझजमका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा सबपादन गनुय गराउनुपनेछः 

1.  पशपंुक्षी पािक तथा कृषक समहूको झवषर्गत आवश्र्कता पझहचान गनय सेवा केन्द्र,सबपकय  स्थि, कृझष फमयहरुिाई सहर्ोग गने तथा कृषक पाठशािा सञ्चािन गने, 

2.  पशपंुक्षी र पश ुस्वास््र् सबिन्द्धी र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्ायन्द्वर्न गने, उपभोक्ताहरुिाई दधु, मासु, पशपंुक्षीको रोगहरु िारे जनचेतनाको िाझग सूचना प्रदान गने, 

3.  पश ुपन्द्छीमा िाग्ने सरुवा रोग झनर्न्द्त्रण गनय झशवीर सञ्चािन , िोप सञ्चािन गने तथा पशु पन्द्छी सबवन्द्धी महामारी झनर्न्द्त्रणमा सहर्ोग गने,  

4.  पशपुन्द्छीको नश्लसुधार सबिन्द्धी काम गने,कृषक समहू, कृझष सहकारी र कृझष सबिन्द्धी स्थानीर् सङ्घ संस्थाहरूको समन्द्वर् गने,  

5.  पशपंुक्षी तथा कृझष िजार सूचना, हाटिजारको पूवायधार झनमायणमा सहर्ोग गन,ेपश ुवधशािा र शीत भण्डारणको व्र्वस्थापन र झनर्मन गने,  

6.  घरेिु, इन्द्स्र्ोरेन्द्स कबपनी, सरकारी कार्ायिर् तथा अन्द्र् संस्थाहरुमा झसफाररस उपिब्ध गराउन,े 

7.  पशपंुक्षीको सामान्द्र् उपचार सेवा तथा पशपंुक्षी सबिन्द्धी समस्र्ा िारे कृषकहरुिाई परामशय झदने, 

8.  पशपुािन कृषकहरुिाई औषधी, औजार उपकरण झवतरण तथा अनुदान झदने, पशपंुक्षी फमय, मासु पसि, डेरी, एग्रोभेटहरुको अनुगमन गने, 

9.  पशपंुक्षी झवकास सबिन्द्धी ताझिम, प्राझवझधक टेवा,  क्षमता झवकास कार्यक्रमको सञ्चािन गने, पशपंुक्षी पािन  कृषकिाई संगझठत गने, 

10.  पशपंुक्षी सबिन्द्धी झिमा र कजाय सहजीकरणमा सहर्ोग गने,पश ुस्वास््र् झवषर्मा पशकुो पररक्षण गरी औषधी झवतरण गने, 

11.  उन्द्नत जातका पशपंुक्षी झवतरण गने जस्तैः उन्द्नत रागो, उन्द्नत िोका, िंगुर पाठा, कुिरुा चल्िा, माछा भरुा आदी, 

12.  झहउँदे तथा वषे घाँसको झिउ िेनाय झवतरण गने,पशपुािन झवषर्मा पशु फमयहरुको अविोकन गरी प्रझतवेदन पेश गने, 

13.  स्थानीर् स्तरमा पशपंुक्षी सबिन्द्धी त्र्ाङ्कको व्र्वस्थापन,पश ुरोग स्वास््र् उपचार, िोप, िन्द््र्ाकरण, कृझत्रम गभायधान सबिन्द्धी सेवा प्रवाह गने 

14.  पश ुरोग उपचारमा ग्रामीण पशसु्वास््र् कार्यकताय र स्थानीर् सेवा प्रदार्क र अगुवा कृषकको प्राझवझधक सीप तथा क्षमता झवकास गने, 

15.  पशपंुक्षी, पोल्री र डेरी डेभिेप्मेण्ट सबिन्द्धी र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्न गने,  

16.  झजबमा रहकेो रझजस्टर अझभिेि, प्रझतवेदन फाइि तथा अन्द्र् सबपझत्तको दरुुस्त र सही व्र्वस्था गने,  

17.  पशझुवकास सबवन्द्धी कार्ायिर्िे िटाएको अन्द्र् काम गने । 
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