
गरु्भाकोट नगरपभलिकभको  कृषक/ पश ुपभिन समहु दर्भा र्थभ नविकरण कभर्ाविलि -२०७५(नमनुभ) 

प्रस्र्भिनभ : र्स नगरपभलिकभमभ विलर्न्न कृषक र्थभ कृवष व्र्िसभर्हरुको समहु दर्भा र्थभ नविकरण 
प्रर्भिकभरीर्भ ल्र्भउन बभन्छनीर् र्एकोिे नगर कभर्ापभलिकभको लमलर् २०७५/०९/२८  को 
बैठकिे स्िीकृर् गरी र्ो कभर्ाविलि जभरी गररएको छ । 

१.   संक्षिप्त नभम र प्रभरम्र् : र्ो कभर्ाविलिको नभम " गरु्भाकोट नगरपभलिकभको  कृषक/ पशपुभिन समहु दर्भा 
र्थभ नविकरण कभर्ाविलि -२०७५" रहेको छ । 

२. पररर्भषभ : विषर् िभ प्रसंगिे अको अथा निभगेमभ र्स कभर्ाविलिमभ, 
क. "कभर्भािर्" र्न्नभिे गरु्भाकोट नगरपभलिकभ, नगर कभर्ापभलिकभको कभर्भािर् िभर्ा सम्झन ुपदाछ । 

ख. "कृषक" र्न्नभिे नगरपभलिकभ लर्त्रकभ विलर्न्न कृवष र्थभ पशपुभिन व्र्िसभर् गने व्र्क्तीिभर्ा र्ने्न 
बझुीन्छ । 

ग. "कृषक र्थभ पशपुभिन समहु" र्न्नभिे नगरपभलिकभमभ दर्भा हनु आउने मवहिभ कृषक समहु, परुुष 
कृषक समहु र्थभ लमक्षिर् कृषक समहु र्ने्न बकु्षझन्छ। 

 

३. नर्भाँ कृषक/ पशपुन्छी पभिन समहु दर्भा सम्बन्िमभ । 

३.१ र्स नगरपभलिकभमभ विलर्न्न वकलसमकभ बभलिहरु उत्पभदन गने र्थभ पशपुभिन व्र्िसभर् गने उद्देश्र्िे 
नर्भाँ समहु दर्भा गना आउदभ लनम्नभनसुभरको कभगजभर् संिग्न रभखी नगरपभलिकभको कृवष र्थभ पश ुसेिभ 
शभखभमभ पेश गनुा पनेछ सभथै उक्त शभखभिे नर्भाँ दर्भाको अलर्िेख र्र्भर गरी अनसूुची २ बमोक्षजमको 
प्रमभण पत्र प्रदभन गनुा पनेछ । 

 क. अनसूुची १बमोक्षजमको लनिेदन । 

 ख. समहुको वििभन । 

 ग. जनप्रलर्लनिीको उपक्षस्थलर्मभ समहु गठनको लनणार् प्रलर्लिपी  र सम्बक्षन्िर् िडभको लसफभररस। 

 घ.  समहुकभ पदभलिकभरीहरुको नभगररकर्भको प्रलर्लिपी 
 ङ. रु. २०० को रभजश्व लर्रेको रलसद । 

४. कृषक/ पशपुभिन समहु नविकरण सम्बन्िमभ । 

४.१ र्स नगरपभलिकभमभ दर्भा र्एकभ कृषक र्थभ पशपुभिन समहु र सभविक कुनै सरकभरी लनकभर्मभ दर्भा 
र्एकभ कृवष समहुको नविकरण गनाको िभलग नगरपभलिकभको कृवष शभखभिे दर्भा र्थभ नविकरणको 
अलर्िेख र्र्भर गरी लनम्नभनसुभरको कभगजभर् संिग्न रभखेपलछ समहु नविकरण गना सवकने छ । 

 क. समहु नविकरणको िभलग लनिेदन । 

 ख.  नविकरणको िभलग समहुको लनणार् प्रलर्लिपी  

 ग. रु. १०० को रभजश्व लर्रेको रलसद । 

 घ. समहुिे गरेको कभर्ाक्रमको िभवषाक प्रगलर् प्रलर्िेदन । 
 

अनसूुची १ 

समहु दर्भाको िभलग लनिेदनको नमनुभ  

िी प्रमखु प्रशभसकीर् अलिकृर् ज्रू् 



गरु्भाकोट नगरपभलिकभ, सखेुर् । 

 

विषर् : कृषक/पशपुभिन समहु दर्भा गरभई पभउाँ । 

र्स नगरपभलिकभको कृवष र्थभ पश ुसेिभ शभखभको सहर्ोगमभ हभमी आफै संगठठर् र्ई गरु्भाकोट नगरपभलिकभ 
िडभ नं………..मभ गठन र्एको हभम्रो समहु दर्भा/ नविकरण गरी पभउन लनम्न वििरण सवहर् र्ो लनिेदन 
पेश गरेकभ छौँ । 

          ……………………………… 

           अध्र्ि 

समहुको वििरण 

समहुको नभम…………………………………………………………………..स्थभपनभ सभि………………… 

गभउाँपभलिकभ/नगरपभलिकभ……………………………….िडभ नं………टोि…………………………………. 

समहुको उद्देश्र्……………………………………………………………………………………………… 

सदस्र् संख्र्भ :परुुष....................मवहिभ …………………. जम्मभ…………………………… 

पदभलिकभरीको नभम र्थभ वििरण 

क्र.स. नभम थर पद शैक्षिक 
र्ोग्र्र्भ 

उमेर जग्गभ 
िेत्रफि 

दस्र्खर् 

  अध्र्ि     

  उपभध्र्ि     

  सक्षचि     

  कोषभध्र्ि     

  सदस्र्     

  सदस्र्     

लनर्लमर् बैठक बस्ने ठदन :- 

प्रलर् मवहनभ समहुको वहर्कोष संकिन रु.:- 

हभिसम्मको वहर् कोष जम्मभ रु.:- 

 

अग्र र्भग 
अनसूुक्षच २ 

कृषक र्थभ पशपुभिन समहु दर्भा प्रमण पत्रको ढभाँचभ 
दर्भा नं 

गरु्भाकोट नगरपभलिकभ 
नगर कभर्ापभलिकभको कभर्भािर् 

शरु्भघभट, सखेुर् 

कणभािी प्रदेश, नेपभि 

 



कृषक / पशपुभिन समहु दर्भा प्रमभण पत्र 

समहु पद्बलर्िभई सवु्र्िक्षस्थर् गदै कृवष प्रसभर कभर्ािभई टेिभ परु्भाउने उद्दशे्र्िे र्स गरु्भाकोट नगरपभलिकभको    
…… नं. िडभमभ लमलर्……………………………… मभ गठठर् िी…………………………कृषक 
समहुिभई र्स कभर्भािर्को अलर्िेख मभ दर्भा गरर र्ो प्रमभण पत्र प्रदभन गररएको छ । 

 

 

कृवष शभखभ प्रमखु        प्रमखु प्रशभसकीर् अलिकृर् 

पश्च र्भग 

लस.नं. समहु/ सलमर्को 
वक्रर्भकिभप 

नविकरण 
गरेको  लमलर्  

नविकरण 
बहभि रहन े

अििी 

नविकरण गने 
अलिकभरीको 

नभम 

नविकरण गने 
अलिकभरीको 
दस्र्खर् 

 

 

     

 

 

     

 


