
 

 

कृषक सभूह गठन तथा ऩरयचारन सम्फन्धी कामयविधध, 2078 

ऩयम्ऩयागत कृवष प्रणारीराई विकधसत य व्मिस्थथत गयी िैऻाधनक प्रविधधको अिरम्फन गदै कृवष ऩेशाराई 
विविधधकयण, फजारयकयण व्मिसामीकयण भापय त औद्योधगवककयणको धनधभत्त कृषकहरूराई नमाॉ प्रविधध तपय  
आकवषयत य उत्प्प्ररेयत गनय, सो को अभ्मास गयाउॉदै मथता प्रविधधको अिरम्फन गने गयाउने उद्देश्म अनरुुऩ 
कृवष प्रविधधराई सयर य सहजरुऩभा कृषकभाझ ऩमुायउन कृषकहरूको िैमस्िक तथा सॊथथागत विकासका 
राधग कृषक सभूह गठन गनय आिश्मक बएकोरे थथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को ऩरयच्छेद ३, 
दपा ११ को उऩदपा २ (ण) (द) फभोस्जभरे ददएको अधधकाय प्रमोग गयी “कृषक सभूह गठन तथा 
ऩरयचारन सम्फन्धी कामयविधध, 2078” तमाय गयी राग ुगरयएको छ। 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायस्म्बक 

क) सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
1. मो कामयविधधको नाभ् “कृषक सभूह गठन तथा ऩरयचारन सम्फन्धी कामयविधध, 2078” 

हनुेछ। 

2. मो कामयविधध गाउॉ कामयऩाधरकाफाट थिीकृत बएको धभधत देस्ि तरुुन्त रागू हनुछे। 

ि) ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा् 
1. “ कृषक सभूह” बन्नारे व्मिसावमक कृवष प्रणारी अिरम्फन गने उद्देश्मको राधग गठन 

बएका १५ िा सो बन्दा फढी २५ जना सम्भको कृषकहरूको सभूहराई फझुाउनछे। 

2. “गाउॉऩाधरका” बन्नारे ऩैमूॉ गाउॉऩाधरका गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरम हिुास, ऩियतराई 
सम्झन ुऩदयछ। 

3. “शािा” बन्नारे ऩैमूॉ गाउॉऩाधरका, गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरमको कृवष शािा य ऩश ुसेिा 
शािाराई सम्झन ुऩदयछ। 

4. “अध्मऺ” बन्नारे मसै कावियधध फभोस्जभ गदठत कृषक सभूहको अध्मऺराई सम्झन ुऩदयछ। 

5. “उऩाध्मऺ” बन्नारे मसै कामयविधध फभोस्जभ गदठत कृषक सभूहको उऩाध्मऺराई सम्झन ु
ऩदयछ। 

6. “सस्चि” बन्नारे मसै कामयविधध फभोस्जभ गदठत कृषक सभूहको सस्चिराई सम्झन ुऩदयछ। 

7. “सदथम” बन्नारे मसै कामयविधध फभोस्जभ गदठत कृषक सभूहको सदथमराई सम्झन ुऩदयछ। 

8. “सेिा केन्र” बन्नारे ऩैमूॉ गाउॉऩाधरका गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरमफाट सॊचारन हनुे कृवष 
तथा ऩशऩुन्छी सेिा प्रसाय कामयको राधग कृषकहरूरे सम्ऩकय  गने वपल्ड थतयभा यहेका कृवष 
िा ऩशऩुन्छी शािाको ईकाइ कामायरमराई सम्झन ुऩदयछ। 

9. “कामायरम प्रभिु” बन्नारे ऩैमूॉ गाउॉऩाधरका, गाउॉ कामयऩाधरकाको प्रभिु प्रशासकीम 
अधधकृतराई सम्झन ुऩदयछ। 
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10. “शािा प्रभिु” बन्नारे ऩैमूॉ गाउॉऩाधरका गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरम, कृवष शािा िा 
ऩशऩुन्छी सेिा शािा प्रभिुराई सम्झन ुऩदयछ। 

11. “फैठक” बन्नारे कृषक सभूहको फथने फैठकरा सम्झन ुऩदयछ। 

 

ऩरयच्छेद २ 

कृषक सभूह गठन उद्दशे्म 

 

थथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७4 रे तोके फभोस्जभ विधबन्न कृवष सम्फन्धी कामयहरूको 
सम्ऩादनका राधग कृषकहरूका भाझ गरयने उन्नत कृवष प्रविधध प्रचाय प्रसाय कामयराई सहज 
तलु्माउन, कृषकहरूको कृवष सम्फन्धी धनणयम ऺभता य नेततृ्प्ि विकास गनय, कृषक फचत भापय त 
साभदुावमक फचत य साभदुावमक ऩूॉजीको विकास रगामतका कामयहरू भापय त कृवषको 
व्मिसावमकयणका धनधभत्त सञ्चारन गरयने कृवष विकास कामयक्रभहरूभा सेिा प्रिाहका राधग कृषक 
सभूह सस्जरो य ददगो भाध्मभ बएकोरे थथानीम थतयभा कृषक सभूह गठन गनुय आिश्मक यहेको 
छ। मस कामयविधध फभोस्जभ गठन हनुे सभूहको उद्देश्म तथा कामयहरू धनम्न अनसुाय हनुेछन् 
1. सभूह सदथमहरूको फसोफास यहेको बौगोधरक गाउॉ टोर ऺेत्र जरिाम ुसहुाउदो ऩशऩुारन 

तथा कृवष िारीनारीहरुभा व्मिसामीकयण य विविधधकयणका नमाॉ प्रविधध अऩनाउदै उत्प्ऩादन 
य उत्प्ऩादकत्प्िभा िवृि गने। 

2. सभूहभा उन्नत िीउ विजन तथा यासामधनक भर रगामत कृवष तथा ऩशऩुन्छी उत्प्ऩादन 
साभग्रीहरूको व्मिथथाऩन गने। 

3. िेधतमोग्म जधभनभा धसॉचाइको व्मिथथाऩन गने। 

4. प्राङ्गारयक उत्प्ऩादनभा जोड ददने। 

5. कृवष साभग्री तथा कृवष उऩजहरूको फजायीकयणका कामयहरू गने। 

6. कृवष उत्प्ऩादन प्रिियन, प्रशोधन य फजायीकयण एॊि ऩश ुप्रजननका कामयहरू, ऩश ुआहाया, ऩश ु
थिाथ्म य ऩशऩुन्छीको फजायीकयण एॊि ऩश ुसेिा प्रविधधको प्रसायका कामयहरू गने। 

7. गोठ तथा बकायो सधुाय गने। 

8. भौयी ऩारन तथा च्माउ िेती गने। 

9. फैभौसभी तथा भौसभी तयकायीहरूको उत्प्ऩादन य फजायीकयण गने। 

10. नमाॉ प्रविधधहरूको ऩयीऺण गने। 

11. सयकायी तथा गैय-सयकायी एॊि सभदुामभा आधारयत धनकामहरूसॉगको साझेदायी य सहकामयभा 
कृवष विकास सम्फस्न्ध विधबन्न कामयक्रभहरू सॊचारन गने। 

12. जैविक विविधताको सॊयऺण, सम्फधयन य विकासका सफै कामयक्रभहरूको सॊचारन गने। 

13. कृवष, िन, िाताियण सॊयऺण सम्फधयन य विकासका सफै कामयक्रभहरू सॊचारन गने। 

14. भाधसक फचत य ऩरयचारन गने। 

15. सभूहरे तोके फभोस्जभका कृवष विकास सम्फन्धी अन्म विविध कामयहरू गने। 
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ऩरयच्छेद ३ 

कृषक सभूह गठन तथा सभूह दताय 
 

1. सभूहभा कृषक सॊखमा् िेती मोग्म जग्गाको एउटै ब्रक फनाउन सवकने गयी जग्गाको बोगचरनकतायहरू 
िा एकै उद्देश्मका राधग कृवष िा ऩशऩुारन गयी आएका िा गने १५ देस्ि २५ जना सम्भका कृषकहरू 
थि्थपुतय रुऩभा आपैँ  िा कामायरमको प्राविधधकको सहमोगभा एक घयधयुी एक भात्र सदथम यहने गयी 
कृषक सभूह गठन गनय सवकनेछ। साथै कृषक सभूह गठन गदाय भवहरा सहबागीता 50% हनुऩुनेछ। 

2. कामायरमफाट सहस्जकयण् उन्नत कृवष प्रणारी अऩनाउनका राधग कृषक सभूह गठन गयी कृवष प्रसाय 
कामयक्रभभा सहबागी हनुे कृषकहरूफाट अनयुोध बएभा सम्फस्न्धत प्राविधधकरे कृषक सभूह गठन तथा 
ऩरयचारन कामयभा सहस्जकयण गनेछन। 

3. थटेशनयी सहमोग् सभूह गठन गनयका राधग कामायरमरे सभूह फैठकका राधग यस्जष्टय, करभ पाइरहरू 
रगामत थटेशनयी िचयका राधग गाउॉऩाधरकाको फजेट उऩरब्ध बएसम्भ सहमोग गनय सवकनछे। 

4. सभूह दतायको राधग धनिेदन हनुऩुने् सभूहफाट तमाय गरयएको विधानको सफै ऩानाभा सभूहका सफै 
सदथमहरूफाट प्रभास्णत गरय सम्फस्न्धत िडा कामायरको धसपारयस सवहत अनसूुची १ फभोस्जभ धनिेदन 
ददनऩुनेछ। मस अधध स्जल्रा कृवष विकास कामायरम िा अन्म कुनै सॊघसॊथथाहरूभा दताय बएको सभूहको 
हकभा ऩूयाना प्रभाणऩत्रहरू तथा प्रगधत देस्िने अन्म कागजातहरू सभेत सॊरग्न याख्न ुऩनेछ। 

5. सभूहको आफ्नो विधान य छाऩ हनुऩुने् सभूहको विधानको साथभा सभूह फैठकको धनणयम, सभूह दतायको 
राधग कामायरमराई रेस्िएको ऩत्र य अनसूुची २ फभोस्जभको सदथम कृषकहरूको विियण सॊरग्न याख्न ु
ऩनेछ। सभूहरे आफ्नो विधान तमाय गनयका राधग भथमौदा विधान कामायरमफाट प्राप्त गनय सवकनेछ। उि 
भथमौदाराई आफ्नो बौगोधरकता य उद्देश्म अनकुुर ऩरयभाजयन गने सवकनेछ। सभूहको आफ्नै छाऩ 
हनुऩुनेछ। 

6. सिय सहभधत य सहभधत, सभूहको धनणयमको आकाय् सभूह गठन गदाय सभूहभा यहन ेविधबन्न ऩदाधधकायीहरू 
सिय सहभतफाट चमन हनुछेन।् कुनै वकधसभरे सियसहभत हनु नसकेभा प्रचधरत व्मिथथा फभोस्जभ 
धनिायचनद्वाया सदथमहरूफाट ऩदाधधकायीहरू चमन गरयन ेछन।् मसयी धनिायचनभा सभूहको अनयुोधभा िडा 
कामायरमफाट सहस्जकयण हनु सक्ने छ। 

7. सभूह दताय गनुयऩने् उऩयोि फभोस्जभ दताय हनु आएको धनिेदन उऩय कामायरमरे आिश्मक प्रकृमा ऩयुा 
गयेभा अनसूुची 3 फभोस्जभको ढाॉचाभा दताय प्रभाणऩत्र प्रदान गरयनछे। सभूह दताय गरय कृषक सभूह दताय 
प्रभाण ऩत्र उऩरब्ध गयाईनछे। मसयी िडा कामायरमफाट सभूह दतायको धसपारयस गदाय धन्शलु्क धसपारयस 
गने य गाउॉऩाधरकाफाट दताय प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाउदा दताय गदाय राग्ने दथतयु/शलु्क प्रत्प्मेक िषय याजश्व 
ऩयाभशय सधभधतको धसपारयसभा गाउॉऩाधरकारे धनधाययण गये फभोस्जभ हनुेछ। 

8. सभूह दताय प्रभाण ऩत्र् कामायरमको धनणयमानसुाय दताय गरयने कृषक सभूहराई अनसूुची ३ फभोस्जभको 
ढाॉचाभा सभूह दताय प्रभाणऩत्र ददईनेछ। सभूह दताय प्रभाण ऩत्र प्राप्त गये ऩधछ कामायरमभा सो को 
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अधबरेिीकयण बएको भाधननछे। सभूह दताय बएऩधछ मथता सभूहसॉग गाउॉऩाधरकाफाट सॊचारन गरयन ेकृवष 
तथा ऩशऩुन्छी विकास कामयक्रभभा सहकामय तथा सहबागी गयाइनेछ। 

9. नविकयण् सभूह गठन य दताय उऩयान्त प्रत्प्मेक आधथयक िषयको असाय भसान्त धबत्रभा सभूह नविकयण 
गनुयऩनेछ। त्प्मसऩधछको सभमभा तोवकएको नविकयण दथतयु धनमभानसुायको जरयिाना सवहत नविकयण गनय 
सवकनछे। 

 

ऩरयच्छेद ४ 

कृषक सभूह ऩरयचारन 

 

1. भाधसक फैठक फथन ु ऩने् सभूह गठन ऩश्चात कृषकहरू आफ्नो कृवष कामयहरूका फायेभा छरपर गनय 
धनमधभत रुऩभा भवहनाको कस्म्तभा १ ऩटक सभूह फैठक अधनिामय रुऩभा फथन ु ऩनेछ। साथै सभूहको 
आिश्मकता अनसुाय अन्म सभमभा जनुसकैु फेरा ऩधन सभूहको फैठक फथन सक्नछे। 

2. सभूह फचत य ऩरयचारन् फैठकको धनणयम अनसुाय भाधसक फैठकभा सदथमहरूरे भाधसक फचत सभेत जम्भा 
गनेछन।् सभूह फचत कोषफाट कृवष ऩरयमोजनाको राधग विधानरे तोवकए फभोस्जभको व्माजदयभा 
सदथमहरूरे ऋण धरन ऩाउनेछन।् 

3. सभूहको फैक िाता सॊचारन् नस्जकको फैंकभा सभूहको िाता िोधरनछे, जसभा सभूहको धनणयमानसुाय 
कस्म्तभा अध्मऺ, उऩाध्मऺ य सस्चिको सॊमिु दथतितभा फैंक िाता सॊचारन गरयनेछ। 

4. फारी ऩात्रो/कामयमोजना तमाय गने् सभूहभा सदथमहरूरे प्राविधधकको सहमोगभा फारी ऩात्रो एिॊ 
ऩशऩुारनका राधग आिधधक (भाधसक/चौभाधसक/िावषयक) कामयमोजना तमाय गनुयऩनेछ। तमाय बएको 
कामयमोजना अनसुाय सभूह सदथमरे फारी तथा ऩशऩुन्छी उत्प्ऩादन य फजायीकयणका कामयमोजना अिरम्फन 
गनेछन।् 

5. सभूहको धनणयम सभूह ऩिधतभा गरयनऩुने् सभूहभा आईऩने प्राविधधक सभथमाहरू सम्फस्न्धत प्राविधधकको 
सहमोगभा धनभायण गनेछन।् सभूहभा आईऩने अन्म सभथमाहरू सभूहको धनणयम अनसुाय सभाधान 
गनुयऩनेछ। सोको हनु नसकेभा प्रचधरत व्मिथथा अनसुाय हनुेछ। सभूहको अनयुोधभा कामायरमफाट सो को 
सहस्जकयण गनय सवकनछे।  

6. सभूहको येकडय्  सभूहको एक पाईर कृवष शािाभा यहनछे। जसभा सभूहको धनणयम विधबन्न कामयक्रभहरूभा 
सहबागी बएको येकडयहरू सभूहको फैंक िाताको थटेटभेन्ट आदद यहनेछन।् सभूहरे ऩधन आफ्ना 
कृमाकराऩहरूको येकडय अद्यािधधक गरय याख्न ुऩनेछ। 

7. िेधत िचयको विियण याख्नऩुने् सभूहका प्रत्प्मेक सदथमरे आपुरे रगाएको फारी तथा ऩशऩुारन कामयको 
उत्प्ऩादन, बण्डायण, ढुिानी, फजायीकयण रगामतका प्रमोजनका राधग गाउॉऩाधरकाफाट भाग बएको 
अिथथाभा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 
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8. प्रगधत प्रधतिेदन य सधभऺा् सभूहरे प्रत्प्मेक भाधसक फैठकभा गरयएका धनणयमहरूको कामायन्िमन अिथथा, 
प्राप्त बएको उऩरस्ब्ध य प्रगधतहरू, ऩयी आएका सभथमाहरू सभथमा सभाधानका राधग गरयएका प्रमास य 
सोको प्रधतपर, फारीनारीको अिथथा, फारीनारी रगाउॉदा बएको िचय य फारी कटान उऩयान्त विक्री 
गयी बएको आम्दानी आदद कामयहरूको चौभाधसक सधभऺा गनुयऩनेछ। 

9. सभूहभा भेरधभराऩ हनुऩुने् सभूहका सदथमहरूरे आऩसभा भेरधभराऩको बािना कामभ याख्न ुऩनेछ। मस 
सभूहका फैठकहरूभा सभूहका सदथमहरूको धनजी िैमस्िक विषमहरू उऩय छरपर गदाय उऩमिु हनु्छ 
बने्न सभूहराई रागेभा मथता विषम सभेत छरपर गरय साभास्जक सदबाि, सहकामय, साझेदारयता िृविभा 
मोगदान गनय सक्नछेन।् 

10. व्मिसाम दताय गनय सक्ने्  कृवष कामयराई व्मिसामभूरक रुऩान्तयणका राधग सभूह गठन गने बएकोरे 
सभूहका सदथमहरू धभरेय सभूहगत रुऩभा सॊचारन गने कृवष व्मिसाम गाउॉऩाधरकाभा दताय गनुयऩनेछ। 
कृवष तथा ऩशऩुन्छी व्मिसाम भाऩदण्ड तोवकए फभोस्जभ हनुेछ। 

11. कृवष उत्प्ऩादन साभग्री तथा कृवष उऩज साभग्रीहरूको फजाय व्मिथथाऩन् सभूहरे कृवष उत्प्ऩादन साभग्रीको 
व्मिथथाऩनको राधग प्रचधरत काननु फभोस्जभ अनभुधत धरई फीउ विजन, प्राङ्गारयक तथा यासामधनक भर, 
धसॉचाईका साभाग्रीहरू, कृवष उऩज सॉग सम्फस्न्धत सम्ऩणुय साभग्रीहरूको व्मिथथाऩन य व्माऩारयक कायोफाय 
गनय सक्नछे। त्प्मसै गरय आफ्नो सभूह धबत्र िा फावहय कृषकहरूरे उत्प्ऩादन गयेका कृवष उऩज 
साभग्रीहरूको प्रशोधन य फजायीकयणका कामयहरू सभेत गनय सक्नेछन।् 

12. गाउॉऩाधरकाको कामयक्रभभा सरयक हनुऩुने् कृषक सभूहरे गाउॉऩाधरकाफाट सॊचारन हनुे कुनै ऩधन 
वकधसभका कृवष िा गैय कृवष कामयक्रभहरूराई सपर ऩानय मथाशक्म सहमोग गनुयऩनेछ। 

13. अन्तय सभूह सभन्िम सधभधत् विधबन्न सभूहफाट प्रधतधनधधत्प्ि गरय अन्तय सभूह सभन्िम सधभधतको गठन गनय 
सवकनछे। सभूह ऩिधतराई विकधसत गदै सॊथथागत अभ्मास सदुृढ गनयका राधग सफै सभूहफाट 1/1 
प्रधतधनधधहरू यहने गरय िडागत रुऩभा अन्तय सभूह सभन्िम सधभधतको गठन गरयनछे। 

14. गाउॉऩाधरका कृषक भूर सधभधत् गाउॉऩाधरकाभा यहेका कृषकहरूको सॊजारका रुऩभा गाउॉऩाधरका धबत्रका 
सफै कृषक सभूहहरूका प्रधतधनधधभूरक सॊथथाका रूऩभा एक गाउॉऩाधरका कृषक भूर सधभधत गठन गनय 
सवकनछे। मसको सॊचारन कामयविधध तोवकए फभोस्जभ हनुेछ। 

15. कृवष सहकायीभा ऩरयणत हनुे्  कृषक सभूह गठन ऩश्चात सभूहगत अभ्मासहरूको अनबुिको आधायभा 
सहकायीताभा ऩरयणत हनु चाहेभा प्रचधरत कानून अनसुाय कृवष सहकायीभा ऩरयणत हनु सक्नेछ। मथतो 
अिथथाभा साविक कृषक सभूहरे गयेका सफै कामयहरू सोही सहकायी सॊथथाफाट गये सयह भान्म हनुेछ। 

16. अन्मराई ऩधन ऻान फझुाउनऩुने् सभूह गठन य कृवष प्रविधध अभ्मासको क्रभभा ऩाएको य आपुभा बएको 
ऻान  सो सम्फन्धी अधबरुची याख्न े अन्मराई ऩधन फझुाउन ु ऩनेछ। सभूहरे कृवष प्राविधधक य अन्म 
कृषकहरूको फीचभा सहजीकयणको कामय ऩधन गनय सक्ने छन।् 

17. सभूहभा अन्म साभास्जक विषमहरूको सन्दबय्  साभास्जक न्मामको धसिान्तभा आधारयत बई सभूह सदमहरू 

नेततृ्प्ि विकास उन्नत िेधत प्रणारीको अिरम्फन, साभदुावमक थिाथ्म, स्शऺा, ऩमयटन तथा योजगायी 
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प्रिियनका अन्म कामयहरूभा ऩधन अधबरूस्च धरनछेन ्य सभूह धनणयम अनसुाय मथतो कामयभा अरुराई सहमोग 
सभेत गनेछन।  

18. सभूह फाहेक ऩधन कृवष विकास कामयक्रभहरू सॊचारन गनय सवकने्  गाउॉऩाधरकाफाट सॊचारन हनु े कृवष 
विकास कामयक्रभहरुको प्रकृधत अनसुाय कृषक सभूह, कृवष सहकायी सॊथथाहरु, कृवषभा आधारयत 
गैयसहकायी सॊथथाहरू, गाउॉ तथा टोर सधभधतहरू, धनजी व्मिसामीहरू, कम्ऩनी रगामत अन्म कुनै ऩधन 
सयोकायिाराहरू सॊथथा तथा धनकामहरूसॉग सहकामयभा सॊचारन गनय सवकनेछ। 

19. गाउॉऩाधरका ऺेत्र धबत्र वक्रमास्शर सहकायी सॊथथाहरूरे कृवष तथा ऩशऩुन्छी विकास सॉग सम्फस्न्धत सभूह 
गठन गयी कामय गयेको अिथथाभा त्प्मथता सभूहराई मस धनदेस्शका फभोस्जभ गदठत सभूह भाधननेछ। 

 

 

ऩरयच्छेद ५ 

कृषक सभूहको धनमभन य ऩायदस्शयता 
 

१. िावषयक रेिा ऩयीऺण य साियजधनक सनुिुाई् सभूहरे िावषयक रूऩभा धनमभानसुाय रेिा ऩरयऺण गयाउन ु
ऩनेछ। रेिा ऩरयऺण प्रधतिेदनको एक प्रधत कृवष तथा ऩश ुसेिा शािाभा नविकयण गने सभमभा उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ। 

२. िावषयक साधायण सबा् सभूह गठन बई दताय बएको एक िषय धबत्र य प्रत्प्मेक िषयभा सभूहरे साधायण सबाको 
आमोजना गनुय ऩनेछ। साधायण सबाभा िावषयक कामयक्रभहरूको प्रगधत सधभऺा, िावषयक आमव्ममको 
विियण, आउदो िषयको कामयक्रभ तजुयभा रगामत गाउॉऩाधरकाको धनमभानसुाय सम्ऩादन गनुयऩने कामयहरू 
सभेत ऩारयत गनुयऩनेछ। मसको एक प्रधत प्रधतिेदन कामायरमभा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

३. अधधिेशन य विशषे अधधिेशन् सभूहको सिोच्च अङ्ग सभूहको साधायण सबा हनुछे। साधायण सबा गने 
अिधध सभूहको विधान फभोस्जभ धनधाययण हनुेछ। विधानभा सभूहरे विशेष अधधिेशनको व्मिथथा सभेत गनय 
सक्नेछ। 

४. अन्म सॊघ सॊथथाहरूसॉगको सभन्िम् सभूहरे अनभुधत धरई कुनै अन्म सॊघ सॊथथासॉगको सहकामयभा कृवष 
प्रविधध अनसुन्धान तथा विकास सम्फन्धी कामयहरू सॊचारन गनय सक्नछे। 

५. सभूहको अनगुभन् मस गाउॉऩाधरकाको अनगुभन व्मिथथा फभोस्जभ गाउॉऩाधरकाफाट, िडाफाट एिॊ 
गाउॉऩाधरकासॉगको सभन्िमभा नेऩार सयकायका सफै धनकामहरूरे कृषक सभूहका वक्रमाकराऩ एिॊ 
सभूहका कागजातहरूको अध्ममन, अिरोकन य अनगुभन गयी ऩषृ्ठऩोषणहरू उऩय सभूह फैठकभा छरपर 
गयी धनणयम गनुय ऩनेछ। 

 

ऩरयच्चछेद ६ 

विविध 
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1. सभूह धनष्कृमको अिथथा् रगाताय ३ भवहना सम्भ भाधसक फैठक नफसेभा, सभूहरे कृवष प्रसाय कामयभा 
अधबरूस्च नयािेभा, अन्म विधबन्न कायणहरूरे सभूह धनष्कृम बएको गनुासो प्रभास्णत बएभा सभूह धनष्कृम 
बएको भाधननेछ। मथतो अिथथाभा कामायरमफाट सॊचारन हनुे कृवष विकास कामयक्रभको राधग उि 
सभूहसॉग साझेदायी गनय सवकने छैन।् 

2. सभूह विघटन हनु सक्ने्  ऩटक ऩटक सभूहको विधान विऩयीत कामय गयेको प्रभास्णत बएभा, सयकायी 
जामजेथा िा यकभ वहनाधभना िा दरुूऩमोग गयेभा, सभूह धनष्कृम बएभा सभूहको धनणयमानसुाय सभूह विघटन 
गरयएभा, प्रचधरत धनमभ विऩरयतका कामयहरू गयेभा िडा कामायरमको धसपारयसभा कामायरमफाट छानविन 
गयी सभूह विघटन गनय उस्चत देस्िएभा विघटन गरयनछे। विघटन ऩश्चात सभूहभा सदथमहरूफाट जम्भा 
बएको फचत यकभ सभूहको अधबरेिको आधायभा साॉिा व्माज वितयण गरयनेछ। 

3. सॊशोधन् आिश्मकता य औस्चत्प्माको आधायभा गाउॉऩाधरका गाउॉ कामायऩाधरकाको धनणयमानसुाय मो 
कामयविधध सॊशोधन गनय सवकनेछ। 

4. िायेजी् मस कामयविधधभा बएका उल्रेस्ित कुयाहरू प्रचधरत काननु फभोस्जभ फास्झएभा फास्झएको हदसम्भ 
थित् िायेज हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

(ऩरयच्छेद ३ को दपा ४ सॉग सम्फस्न्धत) 

धभधत्............/....../....... 

श्रीभान ्प्रभिु प्रशासकीम अधधकृत ज्मू,  

ऩैमूॉ गाउॉऩाधरका, गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरम 

हिुास, ऩियत। 

 

विषम् सभूह दताय गयी ऩाउॉ। 

सभूह गठन गयी साभवुहक प्रकृमाद्वाया कृवष तथा ऩशऩुन्छी विकास कामयक्रभभा सहबागी हनु सॊरग्न विियण 
फभोस्जभ हाभी सॊगदठत बई धभधत ................... भा सभूह गठन गयेका छौँ। सभूह गठन य ऩरयचारन 
फायेभा “कृषक सभूह गठन तथा ऩरयचारन सम्फस्न्ध कामयविधध,२०७8” य प्रचधरत कानून फभोस्जभ कामय गने 
छौँ, मसै धनिेदन साथ सॊरग्न तऩस्शर फभोस्जभका कागजात ऩेश गयेका छौँ। साथै धनमभानसुाय सभूह दताय 
गरयददनहुनु अनयुोध छ। 

सॊरग्न कागजातहरू् 

1. कामय सधभधतका ऩदाधधकायीहरूको नेऩारी नागरयकता प्रभाण-ऩत्रको प्रधतधरऩी। 

2. सभूहको ऩवहरो फैठकको धनणयम प्रधतधरऩी। 

3. सभूहको विधान। 

4. अनसूुची २ फभोस्जभको सभूह सदथमहरूको विियण 

5. सम्फस्न्धत िडा कामायरमको धसपारयस। 

 

 

          धनिेदन 

 

         दथतित् 

         सभूह अध्मऺको नाभ् 

         ठेगाना् 

         सम्ऩकय  नॊ. 

         सभूहको नाभ् 

              सभूहको छाऩ् 
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अनसूुची-2 

(ऩरयच्छेद ३ को दपा 5 सॉग सम्फस्न्धत) 

कृषक सभूहको नाभ्  

सभूह गठन धभधत् 

ठेगाना् स्जल्रा्   ऩियत न.ऩा/गा.ऩा्      ऩैमूॉ गाउॉऩाधरका        िडा नॊ..........    टोर् 
..................... 

सभूहभा सदथम सॊखमा् भवहरा्.............. ऩरुूष्................. जम्भा्.................. 
गदठत सभूहको वकधसभ् फहदु्देश्मीम/एकर उद्देश्मीम             एकर उद्दशे्मीम 
बए्........................... 
भाधसक फचत प्रधत सदथम प्रधत भवहना्..................... 

सभूह सदथमहरूको विियण 

क्रॊ सॊ. 
सदथमको 
नाभथय 

सदथमको 
वऩता/ऩधतको 

नाभथय 

ऩद 
धरङ्ग 

(भ./ऩ.ु) 
उभेय 
(िषय) 

ठेगाना 
सम्ऩकय  नॊ. हथताऺय 

न.ऩा/गा.ऩा िडा 
नॊ. 

टोर 
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ऩैमूॉ गाउॉऩाधरका 
गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरम 

                                       हिुास, ऩियत                    गण्डकी प्रदेश, नेऩार। 

दताय नॊ.                                                                 दताय धभधत् 
शािा् 

कृषक सभूह दताय प्रभाण-ऩत्र 

कृवष उत्प्ऩादन कामयराई टेिा ऩरु् माउने उद्देश्मरे धभधत....................... भा गठन बएको ऩैमूॉ गाउॉऩाधरका िडा नॊ. 
.... ........, .......... स्थथत श्री.................................. सभूह मस “कृषक सभूह गठन तथा ऩरयचारन सम्फन्धी 
कामयविधध,२०७8” फभोस्जभको ऩरयच्छेद ३ को दपा ७ अनसुाय सभूह गठन अधबरेिभा दताय गयी मो प्रभाण ऩत्र 
ददइएको छ। 

शािा प्रभिु                                                            प्रभिु प्रशासकीम अधधकृत 

अनसूुची-३ 

(ऩरयच्छेद ३ को दपा 8 सॉग सम्फस्न्धत) 

ऩवहरो ऩेज 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऩछाडीको ऩेज 

सभूह नविकयणको विियण 

नविकयण नविकयण शलु्क 

शािा प्रभिु प्रभास्णत गने 
नविकयण धभधत भान्म यहने अिधध 

यधसद 
नॊ. 

दथतयु 
रु. 

जरयिाना 
रु. जम्भा रु. 

        

        

        

        

        

 

 

                                                                       आऻारे 

प्रभिु प्रशासकीम अधधकृत 


