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विहादी गाउँपाविकाको कृषक सिूह गठन िथा पररचािन सम्बन्िी काययविवि,
२०७७

कृषक सिूह गठन िथा पररचािन सम्बन्िी काययविवि २०७७
परम्परागत कृ षि प्रणालीलाई षिकषित र व्यिस्थीत गरी िैज्ञाषिक प्रषिषिको अिलम्बि गर्दै कृ षि पेशालाई
षिषिषिकरण, बजाररकरण व्यििायीकरण मार्फ त औद्योषगषककरणको षिषमत्त कृ िकहरुलाई ियााँ प्रषिषि तर्फ आकषिफत
र उत्प्प्रेररत गिफ, िो को अभ्याि गराउाँर्दै यस्ता प्रषिषिको अिलम्बि गिे गराउिे उद्देश्य अिरुु प कृ षि प्रषिषिलाई िरल र
िहजरुपमा कृ िकमाझ पयु ाफउि कृ िकहरुको िैयषिक तथा िस्ं थागत षिकािका लाषग कृ िक िमहू गठि गिफ आिश्यक
भएकोले स्थािीय िरकार िञ्चालि ऐि, २०७४ को पररच्छे र्द ३, र्दर्ा ११ को उपर्दर्ा २ (ण) (र्द) बमोषजम षिहार्दी
गाउाँपाषलकाको प्रशािकीय कायफषिषि षियषमत गिे ऐि २०७५ को र्दर्ा ४ ले षर्दएको अषिकार प्रयोग गरी षिहार्दी
गाउाँपाषलकाले कृ िक िमहू गठि तथा पररचालि िम्बन्िी कायफषिषि २०७७ तयार गरी लागु गरे को छ ।
पररच्छे द १
प्रारवम्भक
१. संविप्त नाि र प्रारम्भ :
१. यो कायफषिषिको िाम "कृषक सिूह गठन िथा पररचािन सम्बन्िी काययविवि २०७७" हुिेछ ।
२. यो कायफषिषि स्थािीय राजपत्रमा प्रकाषशत भए पषछ तरुु न्त लागू हुिेछ ।
२. पररभाषा : षििय िा प्रिङ्गले अको अथफ िलागेमा यि कायफषिषिमा :
१. "सिूह" भन्िाले व्यििाषयक कृ षि प्रणाली अिलम्बि गिे उद्देश्यको लाषग गठि भएका १५ िा िो भन्र्दा
बढी २५ जिा िम्मको कृ िकहरुको िमहू लाई बुझाउिेछ ।
२. "गाउँपाविका" भन्िाले षिहार्दी गाउाँपाषलका, गाउाँ कायफपालकाको कायाफलय पिफतलाई जिाउिेछ ।
३. "शाखा" भन्िाले षिहार्दी गाउाँपाषलका, गाउाँ कायफपाषलकाको कायाफलय, षिहार्दीको कृ षि षिकाि शाखा र
पशपु न्छी षिकाि शाखालाई जिाउिेछ ।
४. "अध्यि" भन्िाले यिै कायफषिषि बमोषजम गषठत कृ िक िमहू को अध्यक्षलाई जिाउिेछ ।
५. "उपाध्यि" भन्िाले यिै कायफषिषि बमोषजम गषठत कृ िक िमक
ू ो उपाध्यक्षलाई जिाउिेछ ।
६. "सवचि" भन्िाले यिै कायफषिषि बमोषजम गषठत कृ िक िमहू को िषचिलाई जिाउिे छ ।
७. "सदस्य" भन्िाले यिै कायफषिषि बमोषजम गषठत कृ िक िमहू को िर्दस्यलाई जिाउिेछ ।
८. "सेिा के न्र" भन्िाले षिहार्दी गाउाँपाषलका गाउाँ कायफपाषलकाको कायाफलयबाट िञ्चालि हुिे कृ षि तथा
पशु िेिा प्रिार कायफको लाषग कृ िकहरुले िम्पकफ गिे षर्ल्ड स्तरमा रहेको कृ षि िा पशपु न्छी शाखाको
ईकाइ कायाफलयलाई बुझाउिेछ ।
९. "कायायिय प्रिुख" भन्िाले षिहार्दी गाउाँपाषलका, गाउाँ कायफपाषलकाको प्रमख
ु प्रशािकीय अषिकृ तलाई
जिाउिेछ ।

१०. "शाखा प्रिुख" भन्िाले षिहार्दी गाउाँपाषलका गाउाँ कायफपाषलकाको कायाफलय, षिहार्दीको िम्बषन्ित कृ षि
िा पशु िेिा शाखालाई बझु ाउिेछ ।
११. "बैठक" भन्िाले कृ िक िमहु को िस्िे बैठकलाई बझु ाउिेछ ।
पररच्छे द २
कृषक सिुह गठनको उद्देश्य:
स्थाषिय िरकार िञ्चालि ऐि, २०७४ ले तोके बमोषजमका षिषभन्ि कृ षि िम्बन्िी कायफहरुको िम्पार्दिका लाषग
कृ िकहरुका माझ गररिे उन्ित कृ षि प्रषिषि प्रचार प्रिार कायफलाई िहज तल्ु याउि, कृ िकहरुको कृ षि िम्बन्िी षिणफय
क्षमता र िेतत्प्ृ ि षिकाि गिफ,कृ िक बचत मार्फ त िामर्दु ाषयक बचत र िामर्दु ाषयक पाँजू ीको षिकाि लगायतका कायफहरु
मार्फ त कृ षिको व्यििाषयकरणका षिषमत्त िञ्चालि गररिे कृ षि षिकाि कायफक्रममहरुमा िेिा प्रिाहका लाषग कृ िक
िमहू िषजलो र षर्दगो माध्यम भएकोले स्थािीय स्तरमा कृ िक िमहू गठि गिफु आिश्यक रहेको छ। यि षिर्देषशका
बमोषजम गठि हुिे िमहू को उद्देश्य तथा कायफहरु षिम्ि अििु ार हुिछ
े ि् :
1.

िमहू िर्दस्यहरुको बिोबाि रहेको भौगोषलक गाउाँ टोल क्षेत्रको जलिायु िहु ाउर्दो पशपु ालि तथा कृ षि
िालीिालीहरुमा ब्यििायीकरण र षिषिषिकरणका ियााँ प्रषिषि अपिाउर्दै उत्प्पार्दि र उत्प्पार्दकत्प्िमा बृषि गिे।
2. िमहु मा उन्ित िीउ षिजि तथा रािायषिक मल लगायत कृ षि तथा पशपु न्छी उत्प्पार्दि िामग्रीहरुको व्यिस्थापि
गिे।
3. खेतीयोग्य जषमिमा षिंचाइको व्यिस्थापि गिे ।
4. प्राङ्गाररक उत्प्पार्दिमा जोड षर्दिे।
5. कृ षि िामग्री तथा कृ षि उपजहरुको बजारीकरणका कायफहरु गिे।
6. कृ षि उत्प्पार्दि प्रििफि, प्रशोिि र बजारीकरण एिं पशु प्रजििका कायफहरु , पशु आहारा, पशु स्िास््य र पशु
तथा पशपु ंछी बजारीकरण एिं पशु िेिा प्रषिषिको प्रिारका कायफहरु गिे।
7. गोठ तथा भकारो िि
ु ार गिे।
8. मौरी पालि तथा च्याउ खेती गिे।
9. बेमौिमी तथा मौिमी तरकारीहरुको उत्प्पार्दि र बजारीकरण गिे।
10. ियााँ प्रषिषिहरुको परीक्षण गिे।
11. िरकारी तथा गैरिरकारी एिं िमर्दु ायमा आिाररत षिकायहरुिाँगको िाझेर्दारी र िहकायफमा कृ षि षिकाि
िम्बषन्ि षिषभन्ि कायफक्रममहरु िञ्चालि गिे।
12. जैषिक षिषििताको िंरक्षण,िम्बिफि र षिकाि गिे।
13. कृ षि, िि, िातािरण िंरक्षण िम्बिफि र षिकािका िबै कायफक्रममहरु िञ्चालि गिे।
14. माषिक बचत र पररचालि गिे।
15.िमहू ले तोके बमोषजमका कृ षि षिकाि िम्बन्िी अन्य षिषिि कायफहरु गिे।

पररच्छे द ३
कृषक सिूह गठन िथा सिहू दिाय
1. सिूहिा कृषक सख्
ं या: खेती योग्य जग्गाको एउटै

ब्लक बिाउि िषकिे गरी जग्गाको भोगचलिकताफहरु िा एकै
उद्देश्यका लाषग कृ षि िा पशु पालि गरी आएका िा गिे १५ र्देषख २५ जिा िम्मका कृ िकहरु स्ि:स्र्ूतफ रुपमा
आर्ै ाँ िा कायाफलयको प्राषिषिक कमफचारीको िहयोगमा एक घरिरु ी एक मात्र िर्दस्य रहिे गरी कृ िक िमहू गठि
गिफ िक्िे छि।
2. कायायियबाट सहवजकरण: उन्ित कृ षि प्रणाली अपिाउिका लाषग िमहू गठि गरी कृ षि प्रिार कायफक्रमममा
िहभागी हुि कृ िकहरुबाट अिरु ोि भएमा िम्बषन्ित प्राषिषिकले कृ िक िमहू गठि तथा पररचालि कायफमा
िहषजकरण गिेछि।
3. स्टे शनरी सहयोग : िमहू गठि गिफका लाषग कायाफलयले िमहू बैठकका लाषग रषजष्टर, कलम, र्ायलहरु गायत
के ही स्टेशिरी खचफका लाषग गाउाँपाषलकाको बजेट उपलब्ि भएिम्म िहयोग गिफ िक्िेछ।
4. सिूह दिायको िावग वनबेदन वदनु पने: िमहू बाट तयार गररएको षििािको िबै पािामा िमहू का िबै िर्दस्यहरुबाट
प्रमाषणत गरर िम्बषन्ित िडा कायाफलयको षिर्ाररि िषहत अििु षू च १ बमोषजमको षिबेर्दि षर्दिपु िे छ। यि अषघ
षजल्ला कृ षि षिकाि कायफलय िा अन्य कुिै िंघिस्थाहरुमा र्दताफ भएको िमहू को हकमा परू ािा प्रमाणपत्रहरु तथा
प्रगषत र्देषखिे अन्य कागजातहरु िमेत िंलग्ि राख्िु पिे छ।
5. सिूहको आफ्नो वििान र छाप हुनुपने : िमहू को षििािको िाथमा िमहू बैठकको षिणफय, िमहू र्दताफको लाषग
कायाफलयलाई लेषखएको पत्र र अििु षू च २ बमोषजमको िर्दस्य कृ िक िमहू को षििरण िंलग्ि राख्िु पिेछ। िमहू ले
आफ्िो षििाि तयार गिफका लाषग मस्यौर्दा षििाि कायाफलयबाट प्राप्त गिफ िक्िे छि। उि मस्यौर्दालाई आफ्िो
भौगोषलकता र उद्देश्य अिक
ु ु ल पररमाजफि गिफ िक्िेछ। िमहू को आफ्िै छाप हुिपु िेछ।
6. सिय सहिवि र सहिवि, सिूह वनणययको आिार: िमहू गठि गर्दाफ िमहू मा रहिे षबषभन्ि पर्दाषिकाररहरु िबफ
िहमतबाट चयि हुिे छि। कुिै षकषिमले िबफिहमत हुि ििके मा प्रचषलत ब्यिस्था बमोषजम षििाफचिद्वारा
िर्दस्यहरुबाट पर्दाषिकाररहरु चयि गररिे छि।् यिरी गररिे षििाफचिमा िमहू को अिरु ोिमा िडा कायाफलयबाट
िहषजकरण हुि िक्िे छ।
7. सिुह दिाय गनयप
ु ने: उपरोि बमोषजम र्दताफ हुि आएको षििेर्दि उपर कायफलयले आिश्यक प्रकृ या परु ा गरर िमहू
र्दताफ गिफु पछफ भन्िे लागेमा िमहू र्दताफ गरर अििु चू ी २ बमोषजमको ढााँचामा र्दताफ प्रमाणपत्र प्रर्दाि गररिेछ। िमहू र्दताफ
गरर कृ िक िमहू र्दताफ प्रमाणपत्र उपलब्ि गराईिे छ। यिरर िडा कायाफलयबाट िमहू र्दताफको षिर्ाररि गर्दाफ िा
कायाफलयमा िमहू र्दताफ गर्दाफ लाग्िे र्दस्तरु /शल्ु क प्रत्प्येक ििफ राजश्व परामशफ िषमषतको षिर्ाररिमा गाउाँपाषलकाले
षििाफरण गरे बमोषजम हुिेछ।
8. सिूह दिाय प्रिाण पत्र: कायाफलयको षिणफयअिुिार र्दताफ गररिे िमहू लाई िमहू र्दताफ प्रमाणपत्र षर्दईिे छ। िमहू र्दताफ
प्रमाण पत्र प्राप्त गरे पषछ कायाफलयमा िो को अषभलेखीकरण भएको माषििेछ। िमहू र्दताफ भएपषछ यस्ता िमहू िाँग
गाउाँपाषलकाबाट िंचालि गरीिे कृ षि तथा पशपु न्छी षबकाि कायफक्रमममा िहकायफ तथा िहभागी गराइिे छ।

9. निीकरणः िमहू गठि र र्दताफ

उपरान्त प्रत्प्येक आषथफक बिफको अिोज मिान्त षभत्रमा िमहू िषिकरण गिफपु िे छ।
त्प्यिपषछको िमयमा तोषकएको िषिकरण र्दस्तरु जषतकै थप र्दस्तरु लाग्िे छ।

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

पररच्छे द ४
कृषक सिूह पररचािन
िावसक बैठक बस्नु पने: िमहू गठि पश्चात कृ िकहरु आफ्िा कृ षि कायफहरुका बारे मा छलर्ल गिफ षियषमत
रुपमा मषहिामा एक पटक िमहू बैठक अषििायफ रुपमा बस्िु पिेछ। िमहू को आिश्यकता अििु ार जिु िक
ु ै बेला
पषि िमहू को बैठक बस्ि िक्िेछ।
सिूह बचि र पररचािन: बैठकको षिणफय अििु ार माषिक बैठकमा िर्दस्यहरुले माषिक बचत िमेत जम्मा गिे
छि।् िमहू बचत कोि बाट कृ षि पररयोजिाको लाषग षििािले तोषकए बमोषजमको ब्याजर्दर मा िर्दस्यहरुले ऋण
षलि पाउिे छि।्
सिूहको बैक खािा सञ्चािन: िषजकको बैकमा िमहू को खाता खोषलिे छ जिमा कोिाध्यक्षको अषििायफ
िषहत िमहू को षिणफय अििु ार कम्तीमा अध्यक्ष, कोिाध्यक्ष र िषचि को ियं ि
ु र्दस्तखतमा खाता िञ्चालि हुिेछ।
बािी पात्रो/कायययोजना ियार गने: िमहू मा िर्दस्यहरुले प्राषिषिकको िहयोगमा बाषल पात्रो एिं पशपु ालिका
लाषग आिषिक(माषिक /चौमाषिक/िाषिफक) कायफयोजिा तयार गिेछि।् तयार भएको कायफयोजिा अििु ार िमहू
िर्दस्यले िाषल तथा पशपु न्छी उत्प्पार्दि र बजाररकरणका कायफ योजिाहरु अिलम्िि गिे छि।
सिूहको वनणयय सिूह पद्धवििा गररनु पने: िमहू मा आईपिे प्राषिषिक िमस्याहरु िम्बषन्ित प्राषिषिकको
िहयोगमा षिमाफण गिे छि। िमहू मा आईपिे अन्य िमस्याहरु िमहू को षिणफय अिुिार िमािाि गिफपु िे छ। िो हुि
ििके मा प्रचषलत व्यिस्था अििु ार हुिे छ। िमहू को अिरु ोिमा कायाफलयबाट िो को िहषजकरण गिफ िषकिे छ।
सिूहको रेकडय: िमहू को एक र्ाईल कृ षि शाखामा रहिे छ। जिमा िमहू को षिणफय षबषभन्ि कायफक्रममहरुमा
िहभागी भएको रे कडफहरु िमहू को बैक खाताको स्टेटमेन्ट आषर्द रहिेछि। िमहू ले पषि आफ्िा कृ याकलापहरुको
रे कडफ अद्यािषिक गरर राख्िु पिेछ।
खेिी खचय को वििरण राख्नु पने: िमहू का प्रत्प्येक िर्दस्यले आर्ुले लगाएको बाषल तथा पशपु ालि कायफको
उत्प्पार्दि भण्डार,ढुिािी,बजारीकरण लगाएत िबै कायफहरुको लागत खचफ र षबषक्रमबाट भएको आम्र्दाषिको अषभलेख
राख्िु पिेछ र अध्ययि लगाएतका प्रयोजिका लाषग गाउाँपाषलकाबाट माग भएको अिस्थामा उपलब्ि गराउिु
पिेछ।
प्रगवि प्रवििेदन र सिीिा: िमहू ले प्रत्प्येक माषिक बैठकमा गररएका षिणफय हरुको कायाफन्ियि अिस्था , प्राप्त
भएको उपलषब्ि र प्रगषतहरु,पररआएका िमस्या हरु िमस्या िमािािका लाषग गररएका प्रयािहरु र िो को
प्रषतर्ल, बाषलिाषलको अिस्था, बाषलिाषल लगाउर्दा भएको खचफ र बाषल कटाि उपरान्त षबक्रमी गरी भएको
आम्र्दाषि आषर्द कायफहरुको चौमाषिक िषमक्षा गिफपु िे छ।

9.

सिूहिा िेिवििाप हुनुपने: िमहू का िर्दस्यहरुले आपिमा मेलषमलापको भाििा कायम राख्िु पिे छ। यि
िमहू का बैठकहरुमा िमहू का िर्दस्यहरुको षिजी बैयषिक षिियहरु उपर छलर्ल गर्दाफ उपयि
ु हुन्छ भन्िे िमहू लाई
लागेका यस्ता षिियहरु उपर िमेत छलर्ल गरर िामाषजक िर्दभाि, िहकायफ, िाझेर्दाररता बृषिमा योगर्दाि गिफ
िक्िेछि।
10. व्यिसाय दिाय गनय सक्ने: कृ षि कायफलाई व्यििायमल
ू क रुपान्तरणका लाषग िमहू गठि गिे भएकोले िमहू का
िर्दस्यहरु षमलेर िमहू गत रुपमा िञ्चालि गिे कृ षि व्यििाय गाउाँपाषलकामा र्दताफ गिफपु िे छ। कृ षि व्यििायको
मापर्दण्ड तोषकए बमोषजम हुिेछ ।
11. कृवष उत्पादन सािाग्री िथा कृवष उपज सािावग्रहरुको बजार ब्यिस्थापन: िमहू ले कृ षि उत्प्पार्दि िामाषग्रको
व्यिस्थापिको लाषग प्रचषलत काििू बमोषजम अिमु षत षलई षबउ षिजि, प्राङ्गाररक मल, षिंचाईका िामाग्रीहरु,
कृ षि उपज िाँग िम्बषन्ित िामाग्रीहरुको व्यास्थापि र व्यापाररक कारोबार गिफ िक्िे छि। त्प्यिै गरर आफ्िो िमहू
षभत्र िा बाषहरमा कृ िकहरुले उत्प्पार्दि गरे का कृ षि उपज िामाग्रीहरुको प्रशोिि र बजाररकरणका कायफहरु िमेत गिफ
िक्िे छि।
12. गाउँपाविकाको काययक्रििा सरीक हुनप
ु ने: कृ िक िमहू ले गाउाँपाषलकाबाट िञ्चालि हुिे कुिै पिी षकषिमका
कृ षि िा गैर कृ षि कायफक्रममहरुलाई िर्ल पािफ यथािक्य िहयोग गिफपु िे छ।
13. अन्िर सिूह सिन्िय सविवि: षिषभन्ि िमहू बाट प्रषतषिषित्प्ि गरर अन्तर िमहू िमन्िय िषमषतको गठि गिफ
िषकिेछ। िमहु पिषतलाई षबकषित गर्दै िंस्थागत अभ्याि िदृु ढ गिफका लाषग िबै िमहू बाट १/१ प्रषतषिषिहरु
रहिे गरर िडागत रुपमा अन्तर िमहू िमन्िय िषमषतको गठि हुिेछ।
14. गाउँपाविका कृषक िूि सविवि: गाउाँपाषलकामा रहेका िबै कृ िकहरुको िंजाल का रुपमा गाउाँ पाषलका षभत्र
का िबै कृ िक िमहू हरुका प्रषतषिषिमल
ू क िंस्थाका रुपमा एक गाउाँपाषलका कृ िक मल
ू िषमषतको गठि गिफ िषकिे
छ। यिको िञ्चालि कायफषिषि तोषकएबमोषजम हुिेछ।
15.कृवष सहकाररिा पररणि हुने: कृ िक िमहू गठि पश्चात िमहू गत अभ्यािहरुको अिभ
ु िको आिारमा
िहकाररतामा पररणत हुि चाहेमा प्रचषलत काििू अििु ार कृ षि िहकारीमा पररणत हुि िक्िे छ। यस्तो अिस्थामा
िाषिक कृ िक िमहू ले गरे का िबै कायफहरु िोही िहकारी िस्ं थाबाट गरे िरह मान्य हुिेछ।
16. अन्यिाई पवन ज्ञान बझ
ु ाउनु पने: िमहू गठि र कृ षि प्रषिषि अभ्यािको क्रमममा पाएको र आर्ुमा भएको ज्ञाि
िो िम्बषन्ि अषभरुषच राख्िे अन्यलाई पषि बझु ाउिु पिे छ। िमहू ले कृ षि प्राषिषिक र अन्य कृ िकहरुको बीचमा
िहषजकरणको कायफ पषि गिफ िक्िे छि।
17. सिूहिा अन्य सािावजक विषयहरुको सन्दभय: िामाषजक न्यायको षििान्तमा आिाररत भई िमहू िर्दस्यहरु
िेतत्प्ृ ि षबकाि उन्ित खेती प्रणालीको अिलम्बि, िामर्दु ाषयक स्िास््य, षशक्षा, पयफटि तथा रोजगारी प्रििफि का
अन्य कायफहरुमा पषि अषभरुषच षलिेछि् र िमहू षिणफय अििु ार यस्तो कायफमा अरुलाई िहयोग िमेत गिेछि।
18. सिूह बाहेक पवन कृवष वबकास कायय क्रिहरु सञ्चािन गनय सवकने: गाउाँपाषलकाबाट िञ्चालि हुिे कृ षि
षिकाि कायफक्रममहरुको प्रकृ षत अििु ार कृ िक िमहु ,कृ षि िहकारी िंस्थाहरु, कृ षिमा आिाररत गैरिहकारी

िस्ं थाहरु,गाउाँ तथा टोल िषमषतहरु, षिजी ब्यििायीहरु,कम्पिी लगायत अन्य कुिै पषि िरोकारिालाहरु िंस्था
तथा षिकायहरुिाँग िहकायफमा िञ्चालि गिफ िषकिे छ ।
19. पाषलका क्षेत्र षभत्र षक्रमयाशील िहकारी िंस्थाहरुले कृ षि तथा पशु षिकाि िाँग िम्बन्िीत िमहू गठि गरी कायफ
गरे को अिस्थामा त्प्यस्ता िमहु लाई यि षिर्देषशका बमोषजम गषठत िमहु माषििेछ ।
पररच्छे द ५
कृषक सिूहको वनयिन र पारदवशयिा
१. िावषयक िेखा पररिण र साियजवनक सुनुिाई: िमहू ले िाषिफक रुपमा षियमाििु ार लेखा पररक्षण गराउिु पिेछ ।
लेखा पररक्षण प्रषतबेर्दिको एक प्रषत कृ षि शाखा िमेत उपलब्ि गराउिु पिेछ ।
२. िावषयक सािारण सभा: िमहू गठि भई र्दताफ भएको एक ििफ षभत्र र प्रत्प्येक ििफ ििफमा िमहू ले िािारण िभाको
आयोजिा गिफु पिे छ। िािारण िभामा िाषिफक कायफक्रममहरुको प्रगषत िमीक्षा, िाषिफक आयब्ययको षििरण, आउर्दो
ििफको कायफक्रममहरुको तजफमु ा लगायत षियमािुिार िम्पार्दि गिफु पिे कायफहरु िमेत पाररत गिफु पिे छ। यिको एक
प्रषत प्रषतिेर्दि कायाफलयमा उपलब्ि गराउिु पिेछ ।
३. अवििेशन र विशेष अवििेशन: िमहू को ििोच्च अङ्ग िमहू को िािारण िभा हुिेछ। िािारण िभा गिे अिषि
िमहू को षििाि बमोषजम षििाफरण हुिेछ । षििािमा िमहू ले षिशेि अषििेशिको व्यिस्था िमेत गिफ िक्िेछ
४. अन्य संघ संस्थाहरुसँगको सिन्िय: िमहू ले अिमु षत षलई कुिै अन्य िंघ िंस्थािंगको िहकायफमा कृ षि प्रषिषि
अििु न्िाि तथा षिकाि िम्बन्िी कायफहरु िञ्चालि गिफ िक्िेछि ।
५. सिूहको अनुगिन: यि गाउाँपाषलकाको अिगु मि व्यिस्था बमोषजम गाउाँपाषलकाबाट, िडाबाट एिं
गाउाँपाषलकािाँगको िमन्ियमा िेपाल िरकारका िबै षिकायहरुले कृ िक िमहू का कृ याकलाप एिं िमहू का
कागजातहरुको अध्ययि, अिलोकि र अिगु मि गरी पृष्ठपोिण गिफ िक्िे छि। प्राप्त पृष्ठपोिणहरु उपर िमहू बैठकमा
छलर्ल गरी षिणफय गिफु पिेछ।
पररच्छे द ६
विविि
1. सिूह वनष्कृयको अिस्था: लगातार ३ मषहिािम्म माषिक बैठक िबिेमा, िमहू ले कृ षि प्रिार कायफमा अषभरुषच
िराखेमा, अन्य षिषभन्ि कारणहरुले िमहू षिष्कृ य भएको गिु ािो प्रमाषणत भएमा िमहू षिष्कृ य भएको माषििेछ।
यस्तो अिस्थामा कायाफलयबाट िञ्चालि हुिे कृ षि षिकाि कायफक्रममको लाषग उि िमहू िाँग िाझेर्दारी गिफ िषकिे
छै ि ।
2. सिूह विघटन हुन सक्ने: पटक पटक िमहू को षििाि षिपरीत कायफ गरे को प्रमाषणत भएमा, िरकारी जायजेथा िा
रकम षहिाषमिा िा र्दरुू पयोग गरे मा, िमहू षिष्कृ य भएमा, िमहू को षिणफय अििु ार िमहू षिघटि गररएमा, प्रचषलत
षियम षिपररतका कायफहरु गरे मा स्थािीय टोल षिकाि िंस्था िमेत िडा कायाफलयको षिर्ाररिमा कायाफलयबाट

छािषिि गरी िमहू षिघटि गिफ उषचत र्देषखएमा षिघटि गररिेछ । षिघटि पश्चात िमहू मा िर्दस्यहरुबाट जम्मा भएको
बचत रकम िमहू को अषभलेखको आिारमा िााँिा ब्याज षितरण गररिे छ ।
3. संशोिन: आिश्यकता र औषचत्प्यताको आिारमा गाउाँ कायफपाषलकाको षिणफय अिि
ु ार यो कायफषिषि िंशोिि गिफ
िषकिे छ ।
4. खारेजी: यि कायफषिषिमा उल्लेषखत कुराहरु प्रचषलत कािूि बमोषजम बाझीएमा बाझीएको हर्दिम्म स्ित: खारे ज
हुिे छि ।
5. यसै काययविवि बिोवजि हुने: यो कायफषिषि लागू हुिु पूिफ र्दताफ भएका िमहू हरु यिै कायफषिषि बमोषजम र्दताफ
भएको माषििे छि ।

अनस
ु वू च : १
(काययविविको बँदु ा न.ं ३ (४) बिोवजि सिूह गठनका िावग कायायियिा वदइने वनिेदन)
षमषत : २०७....../......./......
श्रीमाि् प्रमख
ु प्रशािकीय अषिकृ त ज्य,ू
षिहार्दी गाउाँपाषलका,
गाउाँ कायफपाषलकाको कायाफलय
पिफत ।
विषय : सिूह दिाय गरी पाउँ ।
िमहू गठि गरी िामषु हक प्रकृ याद्वारा कृ षि षिकाि कायफक्रमममा िहभागी हुि िंलग्ि षििरण बमोषजम हामी
िंगषठत भई िमहू गठि गरे का छौ ाँ । िमहू गठि र पररचालि बारे मा षिहार्दी गाउाँपाषलकाको
षियमािली/मागफर्दशफि/कायफषिषि र प्रचषलत काििू अििु ार कायफ गिे छौ । िमहू र्दताफ गरी पाउाँ ।
संिग्न कागजािहरु:
1. िमहू को पषहलो बैठकको षिणफय प्रषतषलषप पािा2. िमहू को षििाि पािा3. अिि
ु षू च २ अििु ारको िमहू िर्दस्यहरुको षििरण पािा4. अन्य के षह भए िो को षििरण:
सम्बन्धित टोल विकास सं स्थाको वसफारिस
समूहको विबे दि अिुसाि विम्न समूहलाई
विहादी गाउँ पावलकामा दताा गिा वसफारिस
गरिन्छ ।
वसफारिस गिेको िाम:
पद:
दस्तखत:
वमवत:
छाप:
वििे दक:
समूहको िाम:
ठे गािा:
समूह अध्यक्षको िाम:
सम्पका फोि िं:
समूहको छाप:
वमवत:

सम्बन्धित िडा कार्ाा लर्को वसफारिस:
समूहको विबे दि अिुसाि विम्न समूहलाई विहादी
गाउँ पावलकामा दताा गिा वसफरिस गरिन्छ ।
वसफारिस गिेको िाम:
पद:
दस्तखत:
वमवत:
िडा कार्ा लर्को छाप:

पषहलो पेज
"कृवष, पशु, उजाय, पययटन वशिा स्िास््य सिृद्ध विहादीको िुख्य पवहचान"
विहादी गाउँपाविका
गाउाँ कायफपाषलकाको कायाफलय
कृ षि षिकाि शाखा
षिहार्दी पिफत
गण्डकी प्रर्देश
दताा िं.
वमवत:
कृषक समू ह दताा प्रमाण पत्र
कृवि उत्पादि कार्ा लाई टे िा पुर्ाा उिे उद्दे श्यले वमवत..................................... मा गठि िएको विहादी गाउँ पावलका िडा िं .
.................... न्धस्थत श्री ......................................... समू ह र्स विहादी गाउँ पावलका को कृिक समूह गठि तथा दफा ७ को
विणा र् अिुसाि समूह गठि अविलेखमा दताा गिी र्ो प्रमाण पत्र वदईएको छ।
प्रमुख प्रशासकीर् अवधकृत

पेज दोस्रो : पछावड छावपिे ।
नवीकरण
वमवत
मान्य रहने
अववि

दस्तुर रु

समू ह नवीकरणको वववरण
नवीकरण शुल्क
जररवाना रु
जम्मा रु

फााँ टवाला
रवसद नं.

प्रमावणत
गने

िोट :
१.
२.
३.
४.
५.

र्ो प्रमाणपत्र समूहको कार्ाा लर्मा सबै ले दे न्धखिे गिी िाख्िु पिेछ ।
प्रत्येक आ.ब. को समान्धि पवछको आविि मवहिा वित्र विशुल्क ििीकिण गिी सक्नु पिे छ ।
तोवकएको समर् वित्र ििीकिण िगिाएमा रु १००.०० जरििािा वलइ ििीकिण गिा सवकिे छ ।
र्ो प्रमाणपत्र हिाएमा समूहको विणा र् अिुसाि माग गिे मा रु १०० जरििािा वलइ प्रवतवलवप उपलब्ध गिाउि सवकिे छ।
अन्य कुिाको हकमा समूहको विधाि ि प्रचवलत ऐि अिुसाि हुिे छ ।

क्र.
स.

कृषक समु हका सदस्यहरुको वैयक्तिक वववरण
ववहादी गाउाँ पावलका गाउाँ काया पावलकाको कायाा लय, पवात
कृिक समूहको िाम :
समूह गठि वमवत :
कृिक समुह न्धस्थत ठे गािा : विहादी गाउँ पावलका
िडा िं. ........................ टोल .......................
समुहमा सदस्य सं ख्या जम्मा :
मवहला :
पुरुि :
गवठत समुहको वकवसम : बहुउद्दे श्यीर् / एकल उद्दे श्यीर्
एकल एद्दे श्यीर् िए :
मावसक बचतप्रवत सदस्य प्रवत मवहिा रु :
समूह सदस्यहरुको विििण :
सदस्य
समूहमा
सम्प
ठे गािा
वलङ्ग
उमे खेती गिे को जग्गाको क्षेत्रफल
को
पद/वजम्मे
का
विहादी
(वमह ि
(िोपवि-आिा-पैसा-दाम)
िाम
िािी
मोिाई गाउँ पावल
ला /
(ि
ल िं.
का
पुरुि) िा)
ि
टो
वसं वच वसं चाइ अवसं
ज
डा ल
त
को
वचत
म्मा
िं.
श्रोत
ज
ग्गा

मौिी
घाि /
विि
हाउस
आवद
िए
सो को
सं ख्या

कैवफ
र्त

िोट : समूहका सिै सदस्यहरुबाट प्रमावणत गिी पेश गिुा पिे ।
प्रमाणीकिण वमवत :
आज्ञाले
ध्रुव दयाल
प्रमु ख प्रशासकीय अविकृत

