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कार्यऩालिका वाट स्वीकृत लितत २०७५/०५/१५ 



                       कृषक सिुह संचािन कार्य ववधध    

     

 १. कृषक सिहु  

कुनै ऩनन कामय सपर रुऩभा सम्ऩन्न गनय व्मक्ततगत रुऩभा बन्दा ऩनन साभुहहक रुऩभा सक्जरो 
हुन्छ।महह कायणरे गदाय कृवष ऺेत्रको बफकास को रागी ऩनन गाउॉऩालरकारे सभुह सेिा प्रिाह राई कृवष 
प्रसाय यणनननत को रुऩभा अिरम्िन गयेको छ।सभुहभा आफद्द बएका विलबन्न सोच, ऺभता य ऻान 
बएका कृषक हरुराई लभराएय याख्न य सभुहराई रक्ष्म प्राप्त तपय  डोय रयमानका रागी य कृषक सभुह राई 
व्मिक्थथत गनय गाउॉऩालरकाको फैठक िाट थिीकृत गयी मो कामायन्िमन भा ल्माईएको छ। 

२.  उद्देश्र्  

 १. आफ्नो गाउॉ टोरिासी कृषकहरुराई सॊगहठत गयी नतनन हरुभा साभुहहक बािना जागतृ गयाउन।      

 २. आफ्नो गाउॉ टोरका कृषक सभुहका सदथमहरु बफच आऩसी सदबाि ,सभझदायी सभन्िम य 
भेरलभराऩ  

     एकआऩसभा सहमोग को बािना फढाउन।                           
३.   सभुहका सदथमहरु बफच धनी,गयीि,उच,ननच, को बािना हटाई साभाक्जक सभानता य सभता 
कामभ     

     गयाउन। 
४.  साभाक्जक कामयहरु गनय सभुहको फैठक िाट सफयसम्भत ननणयम प्रकृमा िाट गने ऩद्धती को विकास  

     गयाउन। 

५.  सभुहका सदथमहरु लभरेय साभुहहक रुऩभा व्मसामीक तयकायी खेती, भौयी ऩारन, भाछा ऩारन, 
च्माउ 

    खेती जथता व्मिसाम सॊचारन गनय। 
 

६.  सभुहको हहतकोष यकभ फढाउनका रागी भालसक कनत यकभ जम्भा गने बन्नेफायेभा सभुहको फैठक 

    िाट  सफयसम्भत रे ऩायीत गयी जम्भा बएको यकभ सभुहका नाभभा फैंक भा खाता खोल्न।  

७.  सभुहका सदथमहरुराई कृवष व्मिसाम सॊचारन गनयका रागी सथतो य सुरब तरयका िाट ऋण 
उऩरब्ध गयाउन।           

८. गाउॉऩालरका तथा अन्म सेिा प्रदामक सॊथथा िाट गरयने कृवष सम्फक्न्ध कामयक्रभहरु सक्जर ैसॊग                         
 प्राप्त गनय          



९.   सभुहका सदथमहरुभा अन्तननयहहत ऺभता प्रथपुहटत गने अफसय प्रदान गनय।              

१०. सभुहका  सदथमहरुभा साभुहहक बािनाको बफकास गनय ।         

३. सिहु गठन 

३. सभहु गठन 

क. गाउॉऩालरका ऺते्र तथा फथतीहरुको ननक्चचत ऺेत्र लबत्रका गाउॉ टोरभा यहेका घय ऩरयिायका सदथम हरुिाट कृषक  

सभहु  गठन गरयने छ। 
ख.  ऩहहको ऩटकका रागी गाउॉटोरभा यहेका व्मक्तत हरुको व्माऩक बेरािाट छरपर गयी कुन उद्देचम सभहु 
गठन  गने हो सफयसम्भत िाट ऩायीत गने य सभहुना कम्तीभा ऩनन २० जना सदथमहरु को राधग  हुनुऩने  छ।  
सभहुको 
काभ कािायही राई व्मिक्थथत गनय अध्मऺ ,उऩाध्मऺ , कोषाध्मऺ ,सधचि य आिथमकता अनसुायका सदथमहरु 
यहेको एक सभहु गठन हुने छ। सभहुको  िठैकभा छरपर गयी  काभ कािायही राई व्मिक्थथत गनय 
अध्मऺ ,उऩाध्मऺ , कोषाध्मऺ ,सधचि य आिथमकता   अनसुायका सदथमहरु यहेको एक सभहु गठन हुने 
छ।सभहुको िठैकभा छरपर   

गयी सभहुको नाभाकयण गनुय ऩने छ।सभहुको अध्मऺ िा कोषाध्मऺ भध्म कुन ैएक जना अननिामय रुऩभा भहहरा   
हुन ुऩने छ।   

ग. सभुह गठन गदाय भहहरा य ऩुरुष को लभधित सभुह िा भहहराहरु भात्र ब एको सभुह गठन गनय 
सककने छ।           

घ. कृषक सभहुको व्मिथथऩन ढाचा राई थऩथट ऩानय बफद्मान तमाय गनुय ऩने छ। बफद्मान तमायीका रागी 
गाउॉऩालरकारे नभनुा विद्मान उऩरब्ध गयाउने छ।  

४. सभुहका ऩदाधधकयी हरु अध्मऺ, कोषाध्मऺ, सधचि य सदथम हरुको काभ कतयव्म य अधधकाय  

क. सदथमता सम्फक्न्ध नननत  

ख. साभाक्जक य आधथयक विकास नननत 

५. सिहु दताय  

क. कृषक सभुहको िैठकभा सियसम्भत ननणयम गयाई सन्फक्न्धत िडा को लसपारयसभा गाउॉऩालरकारे दताय 
/ सूधचकृत गने छ। गाउॉऩालरकाभा दताय गदाय सभुहरे तमाय गयेको बफद्मानभा सभुहका सिै सदथमहरुरे 
दथतखत गयेको बफद्मान २ प्रती ऩेश गनुय ऩन ेछ। सम्फक्न्धत गाउॉऩालरकारे सभुह दताय प्रभाण ऩत्र 
प्रदान गनुय ऩदयछ ।  



ख. कृषक सभहुरे ननक्चचत गयेका उद्देचम बफऩरयत कुन ैकाभ गयेभा िा नेऩारको प्रचलरत काननुरे गनय नऩाउने 
कामय गयेभा गाउॉकामयऩालरकाको िठैकको ननणयम िाट कृषक सभहु खायेज गनय सतनेछ।   

   

 कृषक सभहुरे आफ्नो गाउॉटोरभा सभग्र कृवष बफकास य सदथमहरु को हहतको राधग देहामका कामयहरु गने छ।  

१. सभहुको नननत ननमभ अनसुाय धनी,गयीि य उच,ननच बािना हटाई सि ैसदथमहरु राई ननणयम प्रकृमा य 
स्रोतभा साभन अधधकाय प्रदान गने ।          

    २. सभहुको ननमलभत भालसक िठैक फथने।  

३. गाउॉऩालरका य अन्म सॊघ सथथाहरु सॊग सम्फन्ध याखी कृवष सम्फक्न्ध कामयक्रभ सॊचारन गने फाये जानकायी 
लरने  

४. सभहुका सदथमहरु को रागी कृवष सम्फक्न्ध प्राबफधधक ऻान हदनका रागी  तालरभको व्मिथथा लभराउने ।    

५. सभहुका सदथमहरुका रागी कृवषभा बफकास गनय प्रोत्साहहत गने    

६. सभहुको बफकासका रागी गाउॉऩालरका तथा अन्म सॊघ सथथा िाट प्राप्त सहमोग को उच्चतक सदऩुमोग गने 
। 

७. सभहु ऩरयचारन तथा व्मिथथाऩन को रागी सभहु नननत अन्तगयत यही यकभ खचय गने । 

८. सभहुको हहतकोष यकभ िढाउनका रागी सभहुका सदथमहरुरे भालसक जम्भा गने यकभ सभहुको िठैक रे 
ननणयम  गने 

९. सभहुको हहतकोष यकभ िढाउनका रागी देउसी बरैो कामयक्रभ सॊचारन गने ।     

१०. सभहुका सदथमहरुका  रागी आिथमक ऩने गणुथतरयम बफउभर को व्मिथथा लभराउने ।  

११. सभहुका सदथम हरुको साभहुहक सभथमा ऩहहचान गरय प्रथालभकताको आधायभा कृवष बफकास मोजना तजुयभा 
गने। 

१२. गाउॉऩालरका बफकास मोजना तजुयभा गदाय प्रथालभकताको आधायभा अनत आिचमक कृवष कामयक्रभ ऩहहचान गयी 
सहमोग गने 

१३. सभहुका सदथमहरु को प्रमोग का रागी कृवष उऩकयण ऩािय हटरय , थ्रसेय , ऩयार काट्न ेभेलशन ,थप्रेमय 
टॊकी आहद को व्मिथथा लभराउने । 



१४. सभहुका सदथमहरु राई अननिामय रुऩभा भौसभी तथा फेभौसभी तयकायी खनेत गनय रगाउन े। 

१५. सभहुका सदथमहरुराई कृवष व्मिसाम सॊचारन गनयका रागी सथतो य सरुब तरयका िाट ऋण उऩरव्ध 
गयाउने व्मिथथा लभराउने । 

१६. भालसक िठैक िथदाको हदन कृवष प्राबफधधक राई जानकायी  गयाउने।  

१७. सभहुको आधथयक कायोफायोको हहसाफ याख्न ेआिथमक ऩये रेखाऩरयऺण गयाउने।       

१८. िावषयक रुऩभा सभहुको अध्मऺ , कोषाध्मऺ तथा सधचि को चमन सियसम्भनत भा िा सो नबए फहुभत 
िाट गने।    १९. हयेक िषय सभहुका सदथमहरु राई अननिामय रुऩभा परपुरको विरुिा योप्न रगाउन े। 
     २०. गाउॉऩालरकाको आम्दानन िढाउन सहमोग प्रदान गने ।     

    २१. गाउॉऩालरकको सॊग बएको सभझदायी अनसुायका कामयहरु गने ।    

     ७. कृषक सिहुका कार्य सलिततको ऩदाधधकारी तथा सदस्र्हरुको काि 

कतयव्र् र अधधकार 

क. अध्र्ऺको काि कतयव्र् र अधधकार  

    कृषक सभुहराई कसयी प्रबािकायी फनाउने बन्ने सम्िन्धभा सभुहका अध्मऺको काभ कतयव्म य 
अधधकाय  

    ननम्नफभोजोभ हुने छ । 

१.  कृषक सभुहको ननमलभत भालसक िैठक फोराउने िैठकका रागी लभनत सभम थथानको ननणयम गने 
सफै  

 सदथमको सहभनत लरने। 

२.   िैठकको अध्मऺता गयी िैठक सॊचारन गने । 

३.   िैठको अनुशासन ऩारना गनय रगाउने य छरपरका विषमहरु हटऩोट गने िा गने रगाउने। 

४.   छरपर हुदा सफैको विचाय सॊकरन गने य सियसम्भत ननणयम गनय ऩहर गने  

५.   िैठकभा आिचमक प्रथताऩहरु ऩेश गनय रगाउने । 

६.   ननणयमहरु रागु गने य गनय रगाउने । 

७.   सधचि त कोषाध्मऺ राई आिचमकता अनुसाय सहमोग ऩुमायउने ।    



८.   विकासको कामयभा सफैराई सभेटेय नेततृ्ि प्रधान गने । 

९.   विशषे िैठकको आिचमकता ऩयेभा सफै सदथमहरु को सहभनतभा िैठक फोराउने। 

ख.  सिहु सधचव को काि कतयव्त र अधधकार       

      १ अध्मऺको आदेश अनुसाय िैठक फोराउने ।      

     २. अध्मऺको अनुऩक्थथनतभा फैठकको अध्मऺता गन े।    

     ३.   फैठक ऩुक्थतकाभा अऩक्थथनत गयाउने ।     

       ४.   सभुहको कृमाकराऩको  िायेभा सदथमहरु राई जानकायी 
गयाउने।        ५.   फैठको ननणयम रेखख ननणयम ऩढेय सुनाउने ऩुन 
प्रत्मेक सदथमराई हथताऺय गनय रगाउने ।    ६.   सभुह सॊचारन गनय अन्म सदथमहरु राई 

आिचमक सहमोग गने ।         ग. सिहुका कोषाध्र्ऺ को 
काि कतयव्र् र अधधकार         १.    सभुहको आम्दानन िा 
अन्म कामय गदाय प्राप्त हुने आन्दाननको विियण तमाय गने ।      २.    सभुहरे 
गयेको काभ कायोफायोको रेखा ऩरयऺण गयाउने।        ३.    फैंक 
भा खाता सॊचारन गदाय सॊमूतत रुऩभा खाता सॊचारन गने।       ४.    
सभुहको नगद य क्जन्सी साभानको क्जम्भा लरई सुयऺा गने ।        

घ. सिहुका सदस्र्हरुको काि कतयव्र् र अधधकार      

   १. सभुहको हहसाफ ककताफ फयाफय जाच गने ।       

   २.    आिचमकता अनुसाय अध्मऺ , सधचि, कोषाध्मऺ हरुराई सघाउने ।  

     ३.    फैठकभा उऩक्थथत बई प्रत्मेक छऩपरभा बाग लरने ।   

      ङ कृषक सिहुको आम्दानी       

     १.    कृषक सभुहरे आमभूरक कामयहरु गयी आम्दानन गनय सतने छ । 
      २.    गाउॉऩालरक बफलबन्न सॊघ सॊगठन गैय सयकायी सॊथथा दातसृॊथथा 
व्मतती हरु िाट सहामता य अनुदान प्राप्त गनय सतने छ।       

         च. िेखाऩररऺण      

        कृषक सिुहको िेखा ऩररऺण देहार् बिोजजि 



हुने छ ।         १. कोषाध्मऺ रे याखेको हहसाफ ककताफ रेखा 
ऩरयऺण फावषयकरुऩभा गयाउन ऩने छ ।     २.    आिचमकता अनुसाय गाउॉऩालरकरे 
ऩनन सभुहको आम्दानन खचयको रेखा ऩरयऺण गनय सतने छ ।  

 

 


