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सयुर्गढ� गाउँपा�लका कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन �नद� िशका, २०७५ 
 

प्र�ावनाः कृषक समूहह�को समुिचत प्रयोग गरी कृिषको समि�गत िवकासमा 
सकारा�क प्रभावको लािग त�ाल स�ोधन गन� समयसापे� वैधािनक माग�दश�नको 
आव�कता महसुस भएकोले, कृषक समूहह�लाई प्रभावकारी एवंम् सम�या�क 
�पमा स�ालन गन�, कृिष �ेत्रमा संल� िनकायह�को कामकावा�हीलाई प्रिक्रयागत �पमा 
अझ बढी प्रभावकारी एवं सम�या�क तवरले गन� गराउन आव�क भएकोले सुय�गढी 
गाउँकाय�पािलकाको िमित २०७५।१२।२६ को बैठकबाट अनुमोदन ग�र यो िनद� िशका जारी 
ग�रएको छ ।  
 
 

प�रच्छेद -१ 

�ारिम्भक 

१.  नाम र �ारम्भ : (१) यो �नद� िशकाको नाम " सुयर्गढ� गाउँपािलकाको कृषक 
समूह गठन तथा व्यवस्थापन �नद� िशका, २०७५" रहेको छ। 

  (२) यो �नद� िशका स्वीकृत भएको �म�तबाट �ारम्भ हनुेछ। 

२.  प�रभाषा : �वषय र �सँगले अक� अथर् नलागेमा यस �नद� िशकामा, 
(क)  "कृषक" भ�ाले कृ�ष उत्पादनमा �त्यक्ष संलग्न भएको 

व्यि�लाई जनाउँदछ । 

(ख)  "कृषक समूह" भ�ाले कृ�ष पेशामा संलग्न भई �मल्दाजलु्दा 
समस्या, आवश्यकता र चाहनाहरु भएका न्यूनतम ्१५ वा सो 
भन्दा बढ� व्यि�हरु �म�ल सामू�हक �य��ारा कृ�ष क्षे�मा 
साझा उ�ेश्यहरु �ा� गनर् बनाईएको संगठनलाई सम्झन ु
पछर् ।  

(ग)  "कृ�ष" भ�ाले बाल�, वागवानी, पशपुन्छ�, मत्स्य आ�द 
कृ�षका सबै उप-क्षे�सँग सम्ब� उत्पादन, उ�ोग एवंम ्
व्यवसायहरु सम्झन ुपछर् । 

(घ)  "कायर् स�म�त" भ�ाले �नद� िशका अनसुार �नवार्िचत अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष, सिचव, सहसिचव, कोषाध्यक्ष तथा सदस्य 
पदा�धकार�हरुलाई सम्झन ुपछर् ।  

(ङ)  "गाउँपा�लका" भ�ाले सुयर्गढ� गाउँपा�लका सम्झन ुपछर् ।  
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(च)  "लेखा" भ�ाले �च�लत काननु वमोिजम कारोबारको यथाथर् 
�ववरण देिखने गर� रािखने अ�भलेख, खाता, �कताब आ�द र सो 
कारोबारलाई �मािणत गन� अन्य कागजात समेतलाई 
जनाउँदछ।  

(छ)  "वडा" भ�ाले सुयर्गढ� गाउँपािलकाको वडा सम्झन ुपछर् । 

(ज) "समूह �वधान" भ�ाले समूहको उ�ेश्य �ा��का ला�ग 
��याकलाप स�ालन गनर् बनाईएको �नयमलाइ सम्झन ु
पछर् । 

(झ) "समूह सशि�करण" भ�ाले कृषक समूहलाई उ�ेश्य अनरुुप 
अिघ बढ्न �यासरत रहने वा अश� अवस्थामा रहेका 
समूहलाई के�ह सहयोग ग�र सश� वनाउने कायर्लाई सम्झन ु
पछर् ।  

(ञ)  "सं�वधान" भ�ाले नेपालको सं�वधान सम्झन ुपछर् । 

(ट) "साधारण सभा" भ�ाले �नद� िशकाको �वधानमा उल्लेिखत 
दफा ४ वमोिजमको सभालाई सम्झन ुपछर् ।  

(ठ)  "�हतकोष" भ�ाले कुनैप�न नगद, िजन्सी तथा भौ�तक 
सरसामान नगद मौज्दात, ऋण लगानी, लगानीको रुपमा 
रहेको समूहको नगद पुँजीलाई �हतकोष जनाउँदछ ।  

(ड) "�हतकोष प�रचालन" भ�ाले संक�लत �हतकोषलाई 
उत्पादनमूलक कायर्मा लगानी गन� कायर्लाइ सम्झन ुपछर् । 

 
 
 

३.  उ�शे्य : यस �नद� िशकाको उ�ेश्य देहाय बमोिजम हनुेछ:- 
(क)  �त्यक्ष रुपमा उत्पादनमा संलग्न कृषकहरु आब� 

समूहहरुको समन्वय, व्यवस्थापन र �नयमन गनर्को ला�ग 
सहयोग पयुार्उने, 

(ख)  कृ�ष �सार व्यवस्थापन, स�ालन र �नयमन सम्बन्धी कायर्मा 
सहयोग पयुार्उने, 
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(ग)  कृषक समूहको गठन र स�ालनका ला�ग आवश्यक मापदण्ड 
र ���याको मागर्दशर्न गन�, 

(घ)  �हतकोष व्यवस्थापन तथा प�रचालन गनर् स्प� �नद�शन �दन,े 

(ङ)  कृषक समूह गठन तथा प�रचालन कायर्मा संलग्न �नकाय र 
व्यि�को भ�ूमका र िजम्मेवार� तोक्ने, 

(च)  कृषक समूह व्यवस्थापन, सपु�रवेक्षण, अनगुमन तथा मूल्यांकन 
�णाल�लाई �वकास गन� । 

 

४.  �नद� िशकाको �योग गनुर्पन� अवस्था : यस �नद� िशकाको �योग देहायका अवस्थामा 
गनुर्पन�छ :- 

(क)  कृ�ष क्षे�मा संलग्न �नकायहरुको कामकारबाह�लाई 
���यागत रुपमा �भावकार� एवं समन्वयात्मक तवरले गर� 
सशुासन लाग ुगनुर्पन� अवस्थामा,  

(ख)  सरकार� तथा गैर-सरकार� �नकायहरुबाट कृ�ष सम्बन्धी 
कायर्�म गनर्को ला�ग समूह गठन तथा व्यवस्थापन गनुर्पन� 
अवस्थामा,  

(ग)  �त्यक्ष रुपमा उत्पादनमा संलग्न कृषकहरु आब� 
समूहहरुको समन्वय, व्यवस्थापन र �नयमन गनुर्पन� 
अवस्थामा, 

(घ)  समूहको योजना तजुर्मा गनुर्पन� अवस्थामा,  

(ङ)  समूह �हतकोष संकलन तथा प�रचालन गनुर्पन� अवस्थामा,  

(च)  समूहमा लेखा व्यवस्थापन गनुर्पन� अवस्थामा,  

(छ)  समूहमा मतभेद व्यवस्थापन गनुर्पन� अवस्थामा,  

(ज)  �व�भ� सरोकारवाला पक्षहरुको भ�ूमका र िजम्मेवार� 
तोक्नपुन� अवस्थामा । 

 

प�रच्छेद -२ 

कृषक समूह गठनका आधारहरु, सदस्यहरुको छनौट र समूहको वग�करण 

५. गठनका आधार : गाउँपािलकाको कृ�ष क्षे� हेन� शाखा/ इकाईले कृषक समूह 
गठन गदार् देहायका कुराहलाई ध्यान �दन ुपन�छ :- 
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(क)  कृषकहरुको आवश्यकता र स्थान�वशेषको कृ�ष उत्पादनको 
सम्भाव्यता, 

(ख)  सेवा पयुार्उन ुपन� घरधरु� संख्या र कृषक संख्या,  
(ग)  कृषकहरुको आ�थर्क, सामािजक िस्थ�त र �ोतसाधनको 

अवस्था, 
(घ)  कृषक समूहमा �व�भ� वगर्का कृषकहरुको ��त�न�धत्वको 

स�ुनि�तता,  
(ङ) समूहमा आब� गराउन वास्त�वक कृषकहरुको स�ुनि�तता र 

छनौट । 

 

६.  सदस्यहको छनौट गदार् ध्यान �दनपुन� : (१)  कृषक समूह गठनका ला�ग 
सदस्यहको छनौट गदार् देहायका कुराहरुमा ध्यान �दन ुपन� छ :- 

(क)  साझा कायर् उ�ेश्य �लएका, 
(ख)  सामािजक एवं आ�थर्क स्तर एकरुपता भएका, 
(ग)  सकभर साक्षर एवं शैिक्षकस्तरमा समानता भएका, 
(घ)  समूहगत कायर्मा समय �दन सक्ने, 
(ङ)  उत्पादन समूहको हकमा सकेसम्म सँगसँगै खेत भएका,   
(च)  एउटै समदुाय वा स्थानमा बसोबास गन�, 
(छ)  कृ�ष पेशालाई मखु्य पेशाको रुपमा अंगालेको । 

(२)  एकाघरको एक जना भन्दा बढ� सदस्य एउटै समूहमा सदस्यता �लन 
सक्ने छैनन ्। 

(३)  कुनै एक समूहमा आब� भई सकेको सदस्य अक� त्यस्तै �कृ�तको 
समूहमा आब� हनु सक्ने छैन । 

७.  समूहको वग�करण : समूहका सदस्यहरुको लै��क सहभा�गता, समूहले �नि�त 
गरेको क्षे�गत आधार साथै मूल्य �ंृखलाको आधारमा कृषक समूहलाई देहाय 
समूहहरुमा वग�करण गनर् स�कनेछ :- 
(१)  लै��क सहभा�गताको आधार 

(क)  म�हला कृषक समूह, 
(ख)  परुुष कृषक समूह, 
(ग)  �मि�त कृषक समूह 
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(२) क्षे�गत आधार    

(क)  बाल� समूह, 
(ख)  वागवानी समूह,  
(ग)  वीज व�ृ� समूह, 
(घ)  माहरु� पालन समूह, 
(ङ)  रेशम खेती समूह,  
(च)  गाई/भैसीपालन समूह, 
(छ)  बा�ा/भेडा/च्याङ्�ापालन समूह, 
(ज)  कुखरुापालन समूह, 
(झ)  ब�ुरपालन समूह, 
(ञ)  घांसवाल�/वीउ उत्पादन समूह, 
(ट)  कृ�ष बजार व्यवस्थापन समूह, 
(ठ)  आ. �प. एम. कृषक समूह,  

(३) मूल्य �ंृखलाको आधार  
(क)  कृ�ष सामा�ी उत्पादन समूह (�वउ उत्पादक, �ांगार�क मल 

उत्पादक आ�द), 
(ख)  उत्पादन समूह, 
(ग)  �शोधन समूह, 
(घ)  बजार�करण समूह  

 

प�रच्छेद -३  
समूह गठन ���या, कायर् स�म�तको संरचना र पदा�धकार�को िजम्मेवार�  

८. समूह गठन ���या : कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन गदार् देहायका 
�कृयाहरको अवलम्वन गनुर्पन� छ :- 
(१) �ारिम्भक कृषक भेला 

(क)  इच्छुक कृषकहरुको भेला तथा अ�भमखुीकरण कायर्�म 
आयोजना गन�, 

(ख)  सरोकारवाला �नकायहरुलाई आमन्�ण गनर् स�कने, 
(ग)  कृषक भेलामा छलफलको एजेण्डा, �म�त, समय तथा स्थान 

तय गन�, 



7 

(घ)  कृषक भेला सचांलनका ला�ग कृषकहरु मध्ये एकजनाले 
िजम्मेवार� �लई नेततृ्व गन�, 

(ङ)  कृषक भेलाको उ�ेश्य र आवश्यकता (समूह गठनको 
उ�ेश्य र आवश्यकता) वारे जानकार� पान� । 

(२) छलफल स�ालन   

(क)  कृषक भेलाको उ�ेश्य र आवश्यकता (समूह गठनको उ�ेश्य 
र आवश्यकता) �वश्ततृ रुपमा �� पान�, 

(ख)  कृषक भेलाका एजेण्डाहरुमा �मशः छलफल गद� बुँदा 
�टपोट गर� �नणर्य पिुस्तका तयार गन�, 

(ग)  समूह सदस्य ब� इच्छुक व्यि�ले अनसूुची -१ मा उल्लेख 
भए वमो�जम सदस्यताका लािग आवेदन फाराम भर� 
नामावली तयार गन�, 

(घ)  उ� भेलाले तदथर् स�म�त गठन, �वधान मस्यौदा स�म�त 
गठन र कायर् �वभाजन गन� । 

(३) तदथर् स�म�तको बैठक स�ालन 

(क) बैठकका �वषय वस्तहुरु तय गर� तदथर् स�म�तका 
सदस्यहरुलाई जानकार� �दने, 

(ख) सम्बिन्धत �नकायहरुलाई �नमन्�णा गन�, 
(ग) आवश्यक कागजात तयार� गन�, 
(घ) समूहको �वधानको खाका तयार पान�, 
(ङ) समूह �हतकोष सम्बन्धी �नणर्य गन�, 
(च)  समूहको उ�ेश्य र कायर्�म तजुर्मा गन�, 
(छ)  सम्बिन्धत �नकायमा �वधान दतार् गराउन िजम्मेवार� �दने, 
(ज)  तदथर् स�म�त गठन भएको एक म�हना �भ� �ारिम्भक 

साधारण सभाको आयोजना गन�। 

(४) �ारिम्भक साधारण सभाको स�ालन र िजम्मेवार�  
(क)  ७ सदस्यीय कायर् स�म�तको गठन गन�, 
(ख)  समूहको वा�षर्क कायर् योजना तथा कायर्�म तयार गर� 

अनमुोदन गन�,  
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(ग)  �वधान मस्यौदा मा�थ छलफल एवं स्वीकृत गन�, 
(घ)  बैक खाता स�ालन सम्बन्धी �नणर्य गन�, 
(ङ)  आवश्यकता अनसुार �नणर्यहरु गन� । 

९. कायर् स�म�तको गठन : (१) कृषक समूहको कायर् स�म�तमा एक सात सदिस्यय 
देहाय बमोिजमको कायर् स�म�त रहने छ :- 

(क)  अध्यक्ष       
  – १ जना 

(ख)  उपाध्यक्ष       
  – १ जना 

(ग)   सिचव       
  – १ जना 

(घ)    कोषाध्यक्ष      
   – १ जना 

(ङ)    सदस्य       
  – ३ जना 

(२)   �मि�त कृषक समूहको हकमा कायर् स�म�तको पदा�धकार� 
मध्ये अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एक, सिचव र कोषाध्यक्षमा एक र एक जना 
सदस्य ग�र क�म्तमा म�हला हनुपुन�छ । 

(३) उप स�म�तगठन गनर् स�कन:े  
(क) समूहले �नि�त व्यि�हरुलाई संयोजक तोकेर ऋण 

उपस�म�त, आ�थर्क उपस�म�त, �ा�व�धक उपस�म�त लगायत 
आवश्यकता अनसुारका अन्य उपस�म�तहरु गठन गर� 
िजम्मेवार� �दान गनर् सक्नेछ ।  

(ख) कोषाध्यक्षको संयोजकत्वमा ऋण उपस�म�त गठन 
गनुर्पन�छ ।  

(ग) �मि�त समूहको हकमा कायर् स�म�तमा कम्तीमा ३५% 
म�हला ��त�न�धत्व स�ुनि�त गराउन ुपन�छ । 

 १०. पदा�धकार�को काम, कतर्व्य र अ�धकार : कृषक समूहको कायर् स�म�तका 
पदा�धकार�हरुको काम, कतर्व्य र अ�धकार समूहको �वधान बमोिजम हनुेछ । 

 



9 

प�रच्छेद -४  
समूह �वधान 

११. समूह �वधान   : (१) कृषक समूहको एक �वधान हनुेछ ।  
(२) उपदफा (१) वमोिजमको �वधान नेपालको कृ�ष नी�तसँग मेल 

खाने, नेपालको सं�वधान र �च�लत नेपालको काननुसँग नबािझने हनुपुन�छ । 

(३) कृषक समूहले अनसूुची -१ उल्लेख भए वमोिजम �वधान 
बनाउन ुपन�छ । 

(४) कृषक समूहले उ� �वधानलाई साधारण सभाबाट वहमुतले 
पा�रत गराई सम्विन्धत �नकायमा दतार् गराउनपुन�छ । 

 
 
 
 
 
 

प�रच्छेद -५  
कृषक समूह दतार्, पनुगर्ठन तथा न�वकरण 

१२. कृषक समूह दतार् : (१) कृषक समूहको दतार् सम्विन्धत गाउँपािलकाको कृ�ष 
क्षे� हेन� इकाई/शाखाले गन�छ । 

(२) कृषक समूहले कृषक समूहको दतार् गनर्को ला�ग अनसूुची-१ 
वमोिजमको ढाँचाको समूह �वधान र अनसूुची-७ वमोिजमको ढाँचाको समूह 
�ववरण स�हत अनसूुची-७ वमोिजमको ढाँचामा समहु दतार्को �नवेदन 
इकाई/शाखामा पेश गनुर्पन�छ ।  

(३) सम्बिन्धत इकाई/शाखाले कृषक समूह दतार्को ला�ग �नि�त 
राज� शलु्क �लन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) वमोिजम समूह दतार्को �नवेदन अनसूुची-२ �ा� 
भएमा आवश्यक जाँचबझु गर�  सम्बिन्धत इकाई/ शाखाले कृषक 
समूह दतार् फाराम नं. १ भर� अनसूुची-३ वमोिजमको ढाँचामा कृषक 
समूह दतार् �माण–प� �दनेछ । 

(५) यसर� दतार् ग�रएको कृषक समूहको अव�ध तीन वषर् रहनेछ  । 
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(६) समूहमा सदस्य रहेको सदस्यहरुको �ववरण हेरफेर भएमा समूहले 
पनु: तयार ग�र �नय�मत रुपले सच्याउन ुपन�छ।  

१३. कृषक समूह दतार् गनुर् नपन�: दफा १२ को उपदफा (२), (३) र (४) मा 
जनुसकैु कुरा लेिखएता प�न सा�वक िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय/िजल्ला पश ु
सेवा कायार्लयमा दतार् भैसकेका परुाना कृषक समूह एक पटकका ला�ग यस 
�नद� िशका वमोिजम कृषक समूह दतार् भए सरह मा�ननेछ । 

१४. कृषक समूह पनुगर्ठन : (१) �वधानमा उल्लेख भए बमोिजम कृषक समूहले 
आफ्नो आवश्यकताको आधारमा समूह पनुगर्ठन गनर् सक्नेछ । 

(२) कृषक समूहको साधारण सभा वषर्को एकपटक भा� मसान्त �भ� 
गर�सक्न ुपन�छ । 

(३) कृषक समूहले आफ्नो समूहको साधारण सभा/पनुगर्ठन गर� 
सम्बिन्धत इकाई/शाखालाई जानकार� �दन ुपन�छ । 

15. कृषक समूह न�वकरण : (१) कृषक समूहले आफनो कृषक समूह दतार् 
�माण–प�को तीन वषर् अव�ध पूरा भैसकेप�छ न�वकरण गनुर् पन�छ । 

(२) कृषक समूह न�वकरणको ला�ग कृषक समूहले �ा� गरेको कृषक 
समूह दतार् �माण–प� स�हतको �नवेदन सम्बिन्धत इकाई/शाखामा म्याद 
स�कएको ३५ �दन �भ� पेश गनुर् पन�छ ।  

(३) न�वकरणको ला�ग रु. ५०/- राज� शलु्क �लइ न�वकरण गनर् 
स�कनेछ । 

(४) म्याद स�कएको ३६ औ ं�दन देिख एक वषर् सम्म रु. १००/- 
राज� शलु्क �लइ न�वकरण गनर् स�कनेछ ।  

(५) एक वषर्सम्म प�न न�वकरण नगरेको खण्डमा ��त वषर् रु. 
१००/- को दरले न�वकरण शलु्क थप हुँदै जानेछ । 

 

प�रच्छेद -६  
समूह �ोत/�हतकोष संकलन तथा प�रचालन 

१6. �ोत/�हतकोष प�रचालन : (१) समूहमा संकलन भएको रकम निजकको ब�कमा 
खाता खोल� समूह अध्यक्ष वा सिचव र कोषाध्यक्षको संय�ु दस्तखतबाट सो 
खाताको स�ालन गनुर् पन�छ । 
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(२) समूहले गरेको कुल लगानीमध्ये कम्तीमा ५०% लगानी कृ�ष 
क्षे�मा गनुर्पन�छ । 

(३) ऋण �वाह गदार् लाग्ने ब्याज दर साधारण सभाले �नधार्रण गन�छ 
। 

(४) कृषक समूहले उ� समूहको सदस्य नरहेको व्यि�लाई लगानी 
गनर् पाउने छैन । 

(५) कृषक समूहको सदस्यबाट अनसूुची-५ वमोिजम ऋण माग भएमा 
अनसूुची- ६ वमोिजम तमसकु वनाई समूहले ऋण उपलव्ध गराउन सक्नेछ। 

(६) कृषक समूहले अनसूुची-८ वमोिजम मा�सक �हतकोष संकलन 
�ववरण, अनसूुची- ९ वमोिजम समूहको लगानी �ववरण र  अनसूुची- १० 
वमोिजम समूहको ऋण असलु� �ववरण अध्याव�धक गनुर्पन� छ । 

  
 

प�रच्छेद -७  
समूहमा लेखा व्यवस्थापन 

१7. समूहमा लेखा व्यवस्थापन : समूह स�ालनको �निम्त आ�थर्क तथा व्यवसा�यक 
कारोवारमा चारवटा खाताहरु (सम्पि� खाता, सामान �ब�� तथा आम्दानी 
खाता, सामान ख�रद तथा खचर् खाता र दा�य�व खाता) राखेर सरल त�रकाले 
लेखा व्यवस्थापन गनुर्पन�छ:- 

(क) सम्पि� (नगद  तथा िजन्सी) खाता : सम्प�त खातामा कृषक 
समूहहरुको स्वा�मत्वमा रहेको धनमाल, जायजेथा, सम्पि� 
लगायत लगानी रकम, नगद तथा ब�क मौज्दात, लगानी, ऋण 
�दएको रकम, अरुबाट पाउन ुपन� �हसाव, मेिशन, फ�नर्चर, घर 
जग्गा, सवार� साधन आ�द आ�द समावेश गनुर् पन� छ र 
समूहको सम्पि� ब�ृ� हुँदा डे�वट र घटदा �े�डटमा समावेश 
गनुर् पन� छ । 

(ख) सामान �ब�� तथा आम्दानी खाता : यस खातामा कृषक 
समूहहरुको सरसामान र सेवा �ब��बाट �ा� रकम लगायत 
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लगानी तथा ऋणबाट �ा� ब्याज आम्दानी, ब्यापार� छुट 
स�ुवधा, संघ संस्थामा �ा� अनदुान, सदस्यता वा �वेश शलु्क, 
िस्थर सम्पि� भाडामा �दए वापत �ा� रकम, हजर्ना वापत 
�ा� रकम आ�द आम्दानी समावेश समावेश गनुर् पन�छ।  

(ग) सामान ख�रद तथा खचर् खाता : यस खातामा कृषक 
समूहहरुले ख�रद गन� सरसामान र सो को ढुवानीमा लाग्ने 
ज्याला तथा खचर् लगायत कायार्लय स�ालन खचर्हरु–तलव, 
भ�ा, ममर्त, घरभाडा, धारापानी, �वजलु�, ब्याज खचर्, �ासक�� 
रकम, वैठक भ�ा, �व�वध आ�द खचर्हरु समावेश गनुर् पन�छ।  

(घ) दा�यत्व खाता :  कृषक समूहहरुले अरुलाई बझुाउन ु पन� 
सबै �कारको �हसाव रकम यस खातामा चढाउन ु पदर्छ । 
यसमा सदस्यहरुको शेयर पंूिज, वचत रकम, �डपोिजट रकम, 
धरौट� रकम, ऋण रकम, कसैलाई भ�ुानी �दन ु पन� �हसाव 
लगायतका अन्य दा�यत्वहरु समावेश गनुर् पन�छ।  

(ङ) खचर् (डे�वट), आम्दानी (�े�डट) र शेष (मौज्दात) गर� 
तीनवटा महलहरु समावेश गनुर् पन�छ।  

(च) अनसूुची-११, -१२, -१३ र -१४ वमोिजम �मशः सम्पि� 
(नगद तथा िजन्सी) खाता, आम्दानी खाता, खचर् खाता र 
दा�य�व खाता बनाउन ुपन�छ ।  

(छ) कृषक समूहले आवश्यकता अनसुार अन्य सहायक खाताहरु 
�योग गनर् सक्नेछ । 

 

प�रच्छेद -८ 

समूह स�ालन/प�रचालन 

१8. समूह स�ालन/प�रचालन :  

(१)  समूहको समस्या एवं आवश्यकताको प�हचान तथा �ाथ�मकता : 
सम्विन्धत कृ�ष क्षे� हेन� शाखा/इकाईको प�र�ध एवं क्षमता भन्दा 
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�भ� र बा�हर रहेका समस्याहरुको समाधान गनर् उपलब्ध �ोत, साधन, 
समूह सदस्यहरुको क्षमता एवं ��व�धहरुको आधारमा �ाथ�मकता 
तो�क सरल एवं कम खिचर्लो तवरले समाधान खोज्न ुपन�छ ।  

(२) �नयमहरुको �वकास : आफ्ना पदा�धकार�हरुको चयन �व�ध र �तनको 
कायर् अव�ध समावेश गर� आफ्नो उ�ेश्यहरु परुा गनर् हरेक समूहले 
आफ्ना �नयमहरु बनाउन ुपन�छ । 

(३) आयमूलक ��याकलापहरु : सबै समूह सदस्यहरुले, व्यि�गत एवं 
समूहगत रुपमा समेत उनीहरु�सत उपलब्ध �ोत र साधन अनसुार 
आफ्नो इच्छानकूुल एउटा वा त्यो भन्दा बढ� आयमूलक 
कृयाकलापको थालनी गनुर् पन�छ । 

(४) परुस्कारको व्यवस्था : �त्येक वषर् सहम�तका आधारमा छा�नएको 
सबैभन्दा रा�ो काम गन� एक सदस्यलाई समावेशीका आधारमा आफ्नै 
�ोत/ �हतकोषबाट परुस्कार �दने व्यवस्था �मलाउन सक्नेछ।  

(५) अ�बलम्ब सेवा तथा सहयोग परुय्ाउन े : �व�भ� �नकायहरुबाट सेवा 
तथा सहयोग माग गरेमा अ�बलम्ब सहयोग गन� र यसर� �दान ग�रन े
सेवाहरु कृषक समूहको माध्यमबाट पयुार्उँदा एक अकार्�सत नबािझन े
हनुपुन�छ।  

(६) समूह सदस्यहरुको �सप तथा क्षमता �वकास : (क) ता�लम माफर् त 
समूह सदस्यहरुको आत्म�व�ास बढाउनकुो साथै उनीहरुमा �सप तथा 
क्षमता �वकास र इच्छाको अ�भव�ृ� गन� भएकोले �भावकार�, कुशल 
एवं �दगो रुपमा समूहलाई ग�तिशल वनाई समूहको उ�ेश्य हा�सल गनर् 
समूह सदस्य र पदा�धकार�हरुलाई सम्विन्धत �नकायहरुसँग समन्वय र 
सहकायर् गर� समयसापेक्ष र व्यवहा�रक ता�लमको ला�ग पहल 
गनुर्पन�छ ।  

 (ख) सहकायर् गनर् नसकेको अवस्थामा कृषक समूहले स्वयं आफै 
व्यवस्थापन गनुर्पन�छ।  
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(७) सपु�रवेक्षण, अनगुमन र मूल्याकंन : �त्येक वषर् समूहले स�ालन गरेको 
�व�भ� ��याकलापहरुको अनगुमन, सपु�रवेक्षण र मूल्यांकन गनर् एक 
वटा तीन सदस्यीय उप स�म�त बनाउन सक्नेछ ।  

 

प�रच्छेद -९ 

समूहमा मतभेद व्यवस्थापन 

१9. मतभेद व्यवस्थापनको ���या : (१) समूह प�रचालनको सम्बन्धमा उिब्जएका 
हरेक मतभेदहरुको �नरुपण सम्बिन्धत वडा स्तर/सेवा केन्�मा रहने कृ�ष 
�ा�व�धकले गन�छ । 

(२) वडा स्तर/सेवा केन्�मा ग�रएको �नरुपणसँग असहमत हनुे 
पक्षले सम्बिन्धत गाउँपािलकाको कृ�ष शाखा/कृ�ष क्षे� हेन� शाखा/इकाईमा 
पनुरावेदन गनर् सक्नेछ ।  

(३) उ� शाखा/इकाईले गरेको �नरुपणसँग असहमत हनुे पक्षले 
गाउँपािलकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा देहाय वमोिजम ग�ठत ३ सदस्यीय 
मतभेद व्यवस्थापन स�म�त समक्ष पनुरावेदन गनर् सक्नेछ ।  

(क) उपाध्यक्ष, गाउँपािलका  -संयोजक  
(ख) ��त�न�ध, कृषक समूह/स�म�त/महासंघ     
(ग) कृ�ष ��व�धक, गाउँपािलका -सदस्य सिचव 

(४) कृषक समूहमा भएको मतभेदको �नरुपण �च�लत काननु 
वमोिजम हनुेछ । 

 

प�रच्छेद -१०  
कृषक समूहमा योजना तजुर्मा र �ोत साधनको �वकास  

20. योजना तजुर्मा ���या : (१) कृषक समूहले कृ�ष कायर्�मको योजना तजुर्मा 
�कृयालाई देहायका आधारमा आयोजना �नमार्ण गर� योजना तजुर्मा गनुर् पन�छ। 

(क) आयोजनाको नाम,  

(ख) प�ृभ�ूम : आयोजनाको आधारभतू तथ्यांक, संभावना, अवसर 
र चनुौ�त,  

(ग) आयोजनाको उ�ेश्य,  
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(घ) आयोजनाको ��तफल,  

(ङ) आयोजना स�ालन ग�रने क्षे�,  

(च) आयोजनाको अव�ध,  

(छ) आयोजनाको कृयाकलापहरु,  

(ज) लाभािन्वत प�रवार संख्या : �त्यक्ष तथा अ�त्यक्ष, न्यून आय 
वगर्, म�हला, द�लत, जनजा�त आ�द,  

(झ) आवश्यक कारक तत्वहरु,  

(ञ) आ�थर्क सारांश,  

(ट) आयोजनाको �क�सम : समूहको आफनै लगानी, साझेदार�मा 
संचा�लत,  

(ठ) आयोजना कायार्न्वयन व्यवस्थापन, अनगुमन, मूल्या�न �कृया,  

(ड) आयोजनाको द�गोपनाको ला�ग ग�रने कायर् �ववरण,  

(ढ) आयोजनाबाट हनुे वातावरणीय �भाव । 

(२) कृषक समूहले अनसूुची-१५ मा उल्लेख भए वमोिजम वा�षर्क 
कायर् योजना तयार गनुर्पन�छ । 
 

२1. स्थानीय �ोत, साधनको �वकास र स�ालन : समूहको बा� �नभर्रताका साथै 
उत्पादनको ��त इकाई खचर् प�न घटाउनका ला�ग समूहले स्थानीय �ोत, 
साधनको �वकास र स�ालनमा उिचत ध्यान �दन ुपन�छ । 

 

प�रच्छेद -११ 

सरोकारवाला �नकायको भ�ूमका एवं उ�रदा�यत्व 

२2. गाउँपा�लका अन्तगर्त आ�थर्क �वकास शाखा/कृ�ष शाखा/कृ�ष क्ष�े हेन� 
इकाई/शाखा: कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापनमा गाउँपािलका अन्तगर्त कृ�ष 
क्षे� हेन� इकाईका �मखु तथा कृ�ष ��व�धकले देहायको भ�ूमका र उ�रदा�यत्व 
हनुेछ:- 

(क)  गाउँपािलका अन्तगर्त कृ�ष क्षे� हेन� इकाईका �मखु तथा 
कृ�ष ��व�धकले कृषक समूहको कृयाकलाप, कायर्�म तथा 
�ोत साधनवारे जानकार� �लनपुन�, 
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(ख)  शाखा तथा वडा कायार्लय/सेवाकेन्� मातहत कायर् गन� सबै 
�ा�व�धक कमर्चार�हरुको सम्पूणर् कायर्को अ�ाव�धक रेकडर् 
रा�पुन�,  

(ग)  कृषक समूहको हालको संख्या, �तनको �वकासको �व�भ� तह 
(गठन हनु लागेको, स�ा�लत हनु लागेको तथा प�रपक्व हनु 
लागेको) को आकँडा कृषक समूह, सेवा केन्�को रेकडर्बाट 
प�रमाजर्न गनुर्पन�,  

(घ)  �वषय �वशेषज्ञ स�हतको टोल� गठन ग�र समूह बैठकमा भाग 
�लने, समूह सदस्यहरुको ता�लम स�ालन गन� र समूह 
सदस्यहरुले स�ालन गरेको कायर्�महरुको सपु�रवेक्षण एवं 
अनगुमन गन� कामको कायर्ता�लका बनाई सोह� अनसुार 
प�रचालन गन� गनुर् पन�, 

(ङ)  समूहका सदस्यहरुलाई समस्या प�हचान गनर् र �तनको 
समाधान गनर् सहयोग पयुार्उन े तथा �फल्डमा कायर्रत कृ�ष 
�सार कायर्कतार्हरुलाई समेत ता�लम �दन ुपन�,  

(च)  उत्पादन खचर् घटाउन र जग्गाको उत्पादकत्व बढाउनका 
ला�ग स्थानीय एवं बा� �ोतहरुको कुशलतापूवर्क उपयोग 
गन� ज्ञान, सीप एवं त�रकाहरु �फल्डमा काम गन� कृ�ष 
��व�धकलाई �सकाउन ुपन�,  

(छ)  कृषक समूहहरुको अपेक्षा र माग समयसापेक्ष सेवाटेवा �दान 
गनर् सक्ने खालको हनु ुपन� र सो अनसुार योजना तथा वजेट 
तजुर्मा गनर् पहल गनुर्पन� भ�ूमका हनुपुन�छ ।  

२3. वडा कायार्लय/ कृ�ष सेवा केन्� : कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापनमा वडा 
कायार्लय/कृ�ष सेवा केन्� �मखु तथा कृ�ष ��व�धकले देहायका काम 
गनुर्पन�छ:- 

(क) वडा कायार्लय/सेवा केन्�का �मखु/कृ�ष क्षे� हेन� �ा�व�धकले 
समूहको गठन, स�ालन र अन्ततः प�रपक्व हनुमुा �ा�व�धक 
सहयोग गन�, 
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(ख) वा�षर्क कायर्ता�लकामा आफनो कायर्क्षे�का कृषक 
समूहहरुको बैठकमा भाग �लने, कृषक समूहको �न�रक्षण गन� 
समय ता�लका बनाई कायार्लयमा राखी कायर् गनुर्पन�, 

(ग)  आफ्नो कायर्क्षे�को �व�मान कृ�ष अवस्थाको आधारभतू 
आकँडाहरु संकलन गन�, 

(घ)  कृषक समूहहरुलाई उनीहरुको समस्या प�हचान गनर्, आफ्नो 
क्षमता, चाहना र �ोत अनसुार �तनको समाधान गनर् सघाउँदा 
पथ�दशर्क, ता�लमकतार्, ग�त �दान गन�, समन्वयकतार् तथा 
कायर्�म कायार्न्वयनको रुपमा काम गन�,  

(ङ)  समूहको कृयाकलाप र �ग�त अ�ाव�धक अ�भलेख एउटा 
फाराम (Format) मा उल्लेख गर� रा� ुपन�,  

(च)  सम्भव भए �ोत, नमूना एवं समूहको कृयाकलापको 
अनभुवहरुको एउटा पिुस्तका बनाई अ�भलेख वा साधनहरुको 
संकलन एवं न�वकरण गनुर् पन�, 

(छ)  कृषक समूह बैठकलाई सघाउन आफ्नो सा�ा�हक वा पािक्षक 
वा मा�सक कायर्ता�लका तयार गनुर् पन� र हरेक समूह 
बैठकमा भाग �लन ुपन�,  

(ज)  समूहमा कृषकहरुको समस्या प�हचान, �ाथ�म�ककरण एवं 
समस्या समाधानका ला�ग PC/PS त�रका अपनाउन सहयोग 
गनुर्पन�,  

(झ)  ग�तशील समूहहरुलाई आफ्ना मौसमी एवं वा�षर्क कायर्�म 
कायार्न्वय ता�लका बनाउन उनीहरुले सहयोग गनुर् पन�,  

(ञ)   उनीहरुले समूहहरुलाई चा�हने कृ�ष साम�ीहरु, ऋण र 
�ा�व�धक सेवा तथा सहयोगको सूची तयार पानर् म�त गनुर् 
पन�,  

 (ट)  कृषक समूह �ववरण अनसूुची-७ अध्याव�धक गद� जान ुपन�, 
 (ठ)  समूहको �नणर्य एवं कायर्हरु संकलन गनर् ��तवेदन फारामहरु 

(Reporting Formats) फाराम नं. ३ र फाराम नं. ४ भनुर् 
पन�छ । 
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प�रच्छेद -१२  
सपु�रवेक्षण, अनगुमन एवं मूल्याङ्कन 

२4. सपु�रवेक्षण, अनगुमन एवं मूल्याकंन : गाउँपािलकालल े कृषक समूहको 
सपु�रवेक्षण, अनगुमन एवं मूल्यांकन जनुसकैु समयमा गनर् सक्नेछ । 

 

प�रच्छेद -१३  
�व�वध 

२5. �ग�त ��तवेदन पेश गनुर्पन�: (१) कृषक समूहले फाराम नं. २, ३ र ४ स�हत 
आफूले गरेको मा�सक, चौमा�सक र वा�षर्क �ग�त ��तवेदन तयार गर� 
सम्विन्धत वडा कायार्लय/सेवा केन्�मा ��तवेदन अव�ध समा� भएको �म�तले 
एक ह�ा �भ� उपलव्ध गराउन ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) वमोिजमको ��तवेदन सम्विन्धत वडा 
कायार्लय/सेवा केन्�ले १५ �दन �भ� गाउँकायर्पािलकाको कायार्लयमा पठाउन ु
पन�छ । 

 

२6. सम्बन्ध (Linkage) र समन्वय (Coordination) : कृ�ष क्षे�सँग सम्विन्धत 
सरोकारवाला कृषक, समूह, व्यवसायी, व्यि� र �नकायहरु�वच आपसी सम्वन्ध 
र समन्वय रािख कृ�ष �वकासमा ग�तशील एवं सकारात्मक सहयोग पयुार्उन 
देहायका �नणार्यक एवं अहं भ�ूमका खेल्न ुपन�छ :- 

(क)  कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापनका ला�ग कृषकले कृ�ष 
�वकासको सम्पूणर् िजम्मेवार� गाउँपािलकाको आ�थर्क �वकास 
शाखा/कृ�ष शाखा/कृ�ष क्षे� हेन� इकाई/शाखा एवं यस 
अन्तगर्त कायर्रत पदा�धकार�हरुसँग समन्वय गन�, 

 (ख)  सम्बिन्धत इकाई/ शाखाले कृषक समूहका सदस्यलाई 
आवश्यक पन� कृ�ष उत्पादन साम�ी जस्तै �वउ, मल, 
�वषाद�, ऋण एवं �संचाई उपलब्ध गराउन पहल गनुर्पन�, 
�नकायहरु र साथै बजार व्यवस्था �मलाउने संस्थाहरुसँग 
सम्पकर्  स्था�पत गन�,  
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(ग)  कृषक समूहले उत्पादन गरेको कृ�ष उपजको �व�� 
�वतरणका ला�ग कृ�ष उपज वजार स्थल, वजार सन्चालक 
स�म�त, �शोधनकतार् र व्यवसायीसँग �नय�मत सम्वन्ध 
कायम गर� बजार व्यवस्था �मलाउने,  

(घ)  स्थानीय राजनी�तज्ञ तथा �नवार्िचत जन��त�न�धहरुसँग रा�ो 
सम्वन्ध र समन्वय राखी कृषक समूहले माग र संभावना 
अनसुार स्था�नय तहको �ोतबाट योजना तथा वजेट तजुर्मा 
गनर् पहल गन�,  

(ङ)  कृषक समूहलाई आवश्यक �ोत, साम�ी र �ा�व�धक 
सहयोग �ा� गनर् िज.स.स., �देश सरकारका �नकाय, 
केन्��य सरकारका �नकाय तथा स्था�नय, रा��य एवं 
अन्तरार्��य गैर सरकार� संस्थाहरुसँग आवश्यकता अनसुार 
सम्पकर्  रा�,े 

(च)  यसको अलावा कायर्क्ष�ेमा रहेका ब�ु�िजवी, सम्विन्धत 
सरकार� कायार्लय, स्थानीय �नकायका पदा�धकार�, िशक्षक, 
व्यापार�, व्यवसायी एवं सहकार� संस्थाका सदस्यहरुसँग 
आवश्यकता अनसुार सम्वन्ध र समन्वय रा� े।  

२7. समूह गठनको ला�ग खचर् सम्वन्धमा : नयाँ कृषक समूह गठनको ला�ग 
आवश्यक पन� खचर् स्थानीय दररेट अनसुार समूह गठन गन� �नकायले गन�छ भने 
समूहको अन्य खचर् जस्तै �नय�मत बैठक, साधारण सभा आ�द लगायतमा लाग्ने 
अन्य खचर्हरु समूहको आफ्नो �ोतबाट व्यहोनुर् पन�छ । 

२8.  कृषक समूहको आव�ता : कृ�ष पेशाको माध्याम�ारा कृ�ष क्षे�मा योगदान 
पयुार्उने उ�ेश्यले सम्विन्धत सरकार� कायार्लयमा दतार् भएका कृषक समूहहरु 
एवं कृ�ष सहकार�हरु सम्बिन्धत स्थानीय, िजल्ला, �ादेिशक र संघीय तहमा 
रा��य कृषक समूह महासंघ/सन्जालमा आब� हनु सक्नेछ ।  

२9. कृषक समूहको सहकार�करण : (१) कृषक समूहलाई बढ� स��य, �भावकार�, 
�दगो र कृषकहरुको उ�तीमा झनै योगदान गनर् सक्ने बनाउनको �निम्त सो 
क्षे�मा केह� कायर् अनभुव भएको समूहले चाहेमा सहकार�मा प�रणत गनर् 
स�कनेछ ।  
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(२) उपदफा (१)  वमोिजम कृषक समूहलाई कृ�ष सहकार� संस्थामा 
प�रणत गदार् देहायका आधार पूरा भएका संस्थालाई सहकार�मा प�रणत गनर् 
स�कनेछ ।  

(क) कृषक समूहको रुपमा ३ वषर्को अनभुव भएको,  
(ख)   पयार्� बचत संकलन एवं स�ालन भएको, 
(ग)  व्यवसा�यक ��याकलापहरु स�ालन गनर् सक्षम 

भएको, 
(घ)  सहकार� ऐन अनसुार तो�कएको मापदण्ड परुा भएको 

। 

(३)  समूहको नाममा रहेको सम्पूणर् चल-अचल सम्पि� उ� समूह 
भंग भएर बनेको सहकार� दतार् भएप�छ सो सहकार�को नाममा स्वतः हनुेछ । 

30. अमान्य हनु े: मा�थ जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न नेपालको �च�लत मूल 
काननुसँग बािझने यस्ता दफाहरू बािझएका हदसम्म अमान्य हनुेछन ्। 
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फाराम नं. १ 

(दफा १२ को उपदफा (४) सँग सम्विन्धत) 
कृषक समूह दतार् फाराम 

 

१. दतार् नं. :-  

२. समूहको नाम :-   

३. समूहको �क�सम :- 

४. समूहको ठेगाना :- 

 वडा नं. :- 

५. गठन �म�त :-  

६. जम्मा सदस्य :- म�हला  

    परुुष  

गठन हुँदा समूहको उ�ेश्य :   
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फाराम नं. २ 

(दफा २५ को उपदफा (१) सँग सम्विन्धत) 

आ�थर्क वषर्को अन्तमा सदस्य संख्याको िस्थ�त 

cf�थर्क वषर् 

सदस्य 

संख्यामा 

थप/घट र 

जम्मा बचत 

कोष 

सदस्य�ारा जम्मा 

भएको कोषको 

मौजदुा िस्थ�त 

घट/बढको कारण (कोलम 

२ मा बढ�को ला�ग + र 

घट�को ला�ग – िचन्ह 

लगाऔ)ं 

 संख्या    

 रू.   

 संख्या   

 रू.   
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फाराम नं. ३ 

(दफा २५ को उपदफा (१) सँग सम्विन्धत) 

समूहको बचत कोषको वा�षर्क िस्थ�त 

आ�थर्क वषर् गत वषर्को रकम रू. बचत कोषमा घट/बढको कारण 
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फाराम नं. ४ 

(दफा २५ को उपदफा (१) सगँ सम्व�न्धत) 
�ग�त �ववरण फाराम  

वडा नं. :- 

कृषक समूहको नाम :-  

उत्पादन क) इकाई :- 

 ख) जम्मा लागत रु. :- 

उत्पादकत्व (उत्पादन/क्षे�फल) :- 

उत्पादनको �व�� मूल्य (रु. इकाई) 

उत्पादनको कुल मूल्य रु. 

कायर् �ववरण :-  

सहभागी सदस्यहरुको संख्या :- 

�ा� सहायता रु.:- 

 �ोत १ (.........) बाट :- 

 �ोत २ (.........) बाट :- 

 

क्षे�फल वा संख्या र इकाई :- 

खदु आम्दानी (कुल आम्दानी – लागत खचर्) रु. :- 

कै�फयत  
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अनसूुची -१ 

(दफा ११ को उपदफा (३) सँग सम्व�न्धत) 
कृषक समूहको �वधान 

 

�स्तावना:  
कृ�षजन्य वस्तकुो उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउन, उत्पादन सामा�ी सलुभ 
बनाउन, उत्पा�दत साम�ीको �व�� �वतरण, भण्डारण व्यवस्थापन गर� उ�त 
वीउ एवं आयव�ृ�, बचत संकलनबाट आत्म�नभर्र हनुको ला�ग सुयर्गढ� गाउँ 
कायर्पा�लको कृ�ष शाखामा �ी 
...................................................................................................
........ कृषक समूह ............... गठन गर� समूहका कृयाकलापहरु �नयमन 
गनर् वान्छ�नय देिखएकोले �म�त ................................मा सुयर्गढ� 
गाउँपािलकाको कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन �नद� िशका, २०७५ को 
अ�धनमा र�ह यस �वधान तजुर्मा गर� लाग ुग�रएको छ ।  
 

१.  �ारिम्भक:  

(१) संिक्ष� नाम र �ारम्भ: 
(क) यस समूहको नाम “ �ी................................................... 

कृषक समूह- २०७५” रहने छ । 

(ख) यो �वधान समूह गाउँपािलकाको कृ�ष शाखा/कृ�ष क्षे� हेन� इकाईमा 
दतार् भएप�छ तरुुन्त लाग ुहनुे छ । 

 

(२) प�रभाषा: �वषय र �सँगको अक� अथर् नलागेमा यो �वधानमा 
 (क) समूह भ�ाले यस �वधानमा उल्लेिखत कृ�ष कायर्�ारा कृ�ष उपजको 

उत्पादन,    उत्पादकत्व बढाई आय आजर्न 
गनर् इच्छुक कृषकहरुको समूहलाई जनाउने छ । 

  (ख) सदस्य भ�ाले कृषक जो.................................................कृषक 
समूहको उ�ेश्य अनसुार उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन �वधानको 
दफा ३ बमोिजम सदस्यता �लएको जनाउने छ । 
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 (ग) कायर् स�म�त भ�ाले �वधान अनसुार �नवार्िचत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सिचव, 
सहसिचव,    कोषाध्यक्ष तथा सदस्य 
पदा�धकार�हरुलाई जनाउने छ । 

 (घ) साधारण सभा भ�ाले यस �वधानको दफा ४ बमोिजम ग�ठत सभालाई 
जनाउने छ । 

(३) समूहको छाप : गोलोघेरा �भ� यस समूहको नाम “�ी 
........................................................................... कृषक 
समूह–२०७५” पढ्न स�कनेछ ।  

(४) समूहको कायार्लय : यस समूहको कायार्लय नुवाकोट िजल्ला सयुर्गढ� 
गा.पा वडा नं. .......... मा रहनेछ । 

 

(५) समूहको दतार् : (क) कृषक समूह  गाउँपािलकाको कृ�ष शाखा/कृ�ष 
क्षे� हेन� शाखा/इकाईमा दतार् गनुर् पन�छ । 

 (ख)  आन्त�रक राज� कायार्लयमा समेत दतार् ग�र स्थाई लेखा नम्बर 
(PAN) �लन ुपन�छ । 

 

२. उ�शे्य र कायर् 
(१) उ�शे्य : सदस्यहरुको सामािजक, आ�थर्क, कृ�षजन्य व्यवसा�यक, 

�हतलाई ध्यान रािख देहायमा  उल्लेिखत समूहको उ�ेश्य हनुेछ:- 
(क) कृ�ष व्यवसायलाई आध�ुनक�करण एवं �व�व�धकरण गर� उत्पादकत्व, 

उत्पादन व�ृ�का ला�ग एक जटु भई काम गन� । 

  (ख) सदस्यहरुको आ�थर्क तथा सामािजक िजवनस्तर उठाउने । 

(ग) सदस्यहरुमा स्वालम्बनको ज्ञान, पारस्पार�क सहयोग र �मतव्य�यताको 
भावना�सल गन� । 

(२) समूहको �वधानको उपदफा (१) बमोिजमका उ�ेश्यहरु �ा� गनर् यो 
समूहले देहाय बमोिजम कायर्हरु गन�छ :- 
(क)  उ�त ��व�धबाट खेती गर� उत्पादन एवम ् उत्पादकत्व 

बढाउन,े 
(ख) �वज ब�ृ� गर� आत्म �नभर्र हनुे, 
(ग) उ�त ��व�ध अपनाउने, 
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(घ) कृ�ष उत्पादनबाट आय ब�ृ� गन�, 
(ङ) समूहबाट बजार व्यवस्थापन गन�, 
(च) कृषक�ारा उत्पा�दत बस्तकुो मूल्यमा एक रुपता ल्याउने, 
(छ) भण्डारणको व्यवस्था, 
(ज) सदस्यको सीपमा व�ृ� गनर्का ला�ग अन्य कायर्�महरु तजुर्मा 

गर� संचा�लत गन�, 
(झ) सदस्यको आ�थर्क अवस्था सधुार गनर् सके �क�समका अन्य 

��याकलाप स�ालन गन�, 
(ञ) सदस्यहरु वीच स्वालम्बन, पारस्पर�क सहयोग एवमा 

�मतव्ययीता अ�भव�ृ� गर� �नय�मत बचत गन� बानी �वधर्न 
गन�, 

(ट)  समूह सदस्यहरुमा उत्पादनिशल आयमलुक एवं �सपमलुक 
उ�ेश्यका ला�ग सदस्यहरुलाई सलुभ व्याजदरमा ऋण �दान 
गन�, 

(ठ)  आफ्नो उ�ेश्य परुा गनर्का ला�ग समान उ�ेश्य भएका 
स्थानीय क्षे�, रा��य र अन्तरा��य संघ संस्थाहरुसँग 
सहयोगात्मक भावना रा�,े 

(ड)  कृ�ष सँग सम्बिन्धत अन्य कृषक समूह, सहकार�, �व�तय संघ 
संस्था सम्पकर्  कायम ग�र जानकार� एवम सचुना आदान 
�दान गन�, 

(ढ)  यस क्षे�/ भेगको कृषकहरु�ारा उठाइएको समस्याहरु िजल्ला 
कृ�ष �वकास कायार्लय, अनसुन्धन कायार्लय तथा अन्य 
�नकायहरुलाई सम्पकर्  जानकार� उपलब्ध गराई समाधान 
�नकाल्ने �यास गन�, 

(ण)  उ�त वीउ, रासाय�नक मल, सधुा�रएको औजार, �कटनाशक 
�वषाद� आ�द �व�� �वतरण गन�, 

(त)  �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध गराउन,े 
(थ)  खेती �वकास योजना तयार गनर् एवं पकेट प्याकेज 

कायर्�मलाई सहयोग पयुार्उन,े 
(द)  सघन कृ�ष तथा पश ु�वकास कायर्�मलाइ सघाउ पयुार्उने, 
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(ध)  नगदे बाल� उत्पादन, भण्डारण, �शोधन तथा �व�� �वतरण 
व्यवस्था गन�, 

(न)  उ�त पश ुपन्छ� न�/भरुा उत्पादन तथा �व�� �वतरण गन�, 
(प)  पश/ुपन्छ�/माछा उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने, 
(फ)  उत्पा�दत पशपुन्छ� जन्य/ माछाहरुको �व�� �वतरणको 

ला�ग बजार व्यवस्था गन�, 
(ब)  पश/ुमत्स्य पालन सम्बन्धी �ा�व�धक सेवा पयुार्उन सहयोग 

गन�, 
(भ)  कृ�ष उपज उिचत मलु्यमा ख�रद �व�� तथा ढुवानी गन�, 
(म)  कृ�ष उपज भण्डारण गनर् गोदामको स�ुवधा उपलब्ध गराउन,े 
(य)  कृ�ष उपज �शोधन गन�, 
(र)  �शोधन बस्त ुउिचत मलु्यमा �व�� गन�, 
(ल)  �ोत/�हतकोष संकलन गन�, 
(व)  सकं�लत बचत/�हतकोषको �भावकार� प�रचालन गन�, 
(श)  समूह वा सदस्यलाई अवाश्यक ऋण उपलब्ध गराउने, 
(ष)  मा�थ उल्लेिखत उ�ेश्यहरु प�ुतर् गनर् अन्य कायर्हरु गन� । 

 

३. सदस्यता : (क)  एकै उ�ेश्य एवं समान आ�थर्क अवस्था भएको एवम यस 
समूहको �वधानको प�र�ध �भ� रहने इच्छा व्य� गरेको व्यि�लाई यस 
समूहको सदस्यता �दान गनर् स�कनेछ ।  
(ख)  सदस्य हनु चाहने व्यि�ले किम्तमा समूहका सदस्यहरुको �लिखत 

�सफा�रस साथ अनसूुची–४ उल्लेख भए वमोिजम दरखास्त �दन ु
पन�छ । 

(१) सदस्यको ला�ग योग्यता : (क) आफैँ खेतीपाती गरेको/गनर् सक्षम 
भएको । 

 (ख)  समूहको उ�ेश्य अनरुुप कायर् गनर् ईच्छुक भएको । 

 (ग)  समूहको �वधान अनसुार कायर् गनर् मन्जरु� भएको । 

 (घ)  कृषक–कृषक बीच आपसी सहयोग बढाउन ईच्छुक भएको । 

 (ङ)  सदस्यताको ला�ग १६ वषर् उमेर पगुेको हनुपुन� छ । 
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(२) साधारण सदस्य : (क) सदस्यता शलु्क रु. ......... �तर� साधारण 
सदस्यताको �नवेदन �दई कायर् स�म�त �नणर्य बमोिजम साधारण सदस्यता 
�ा� गनर् सक्ने छ । यस्तो सदस्यले मा�सक बचत रु. ...... �त्येक 
म�हना जम्मा गनुर् पन�छ । 

(ख) समूह गठन भईसकेप�छ कुनै प�न योग्यता पगुेको व्यि�ले 
समूहको सदस्यता �लन चाहेमा समूहमा आब� ��त सदस्य 
बराबर उ� �म�तसम्म संिचत �हतकोष र सोको ब्याज साथै 
�नयमानसुारका अन्य शलु्क बझुाई सदस्यता �ा� गनर् 
सक्नेछ । 

(३) सदस्यको अयोग्यता : कायर् स�म�तले �नम्न अवस्थामा सदस्यहरुलाई 
सदस्यताको ला�ग अयोग्य ठहयार्ई सदस्यता समा� गनर् सक्नेछ :- 
(क)  तो�कएको मा�सक बचत तथा अन्य �तनुर्पन� रकमहरु ३ 

म�हना सम्म न�तरेमा, 
(ख)  �वधानको उ�ेश्य �वप�रत कायर् गरमा वा समूहको रकम वा 

कागजात �हना�मना गरेमा वा अन्य कुनै कारणले कायर् 
स�म�तबाट �नस्काशन गरेमा, 

(ग)  सदस्यताबाट राजीनामा �दएमा (सदस्य रहन नचाहेर �लिखत 
�नवेदन कायर् स�म�तले सदर �सफा�रस गरेमा), 

(घ)  अपरा�धक कायर्मा संलग्न भएको दोष �मािणत भएमा, 
(ङ)  कृ�ष पेशा त्यागी अन्य कायर् गनर् थालेमा, 
(च)  मतृ्य ुभएमा, 
(छ)  समूहको �स�ान्त वा �नयम वा ��त�ामा आचँ आउने कायर् 

गरेमा, 
(ज)  अन्य 

.......................................................................... 
। 

 

४. साधारण सभा तथा कायर् स�म�त 



30 

 (१) साधारण सभा : (क)   यस समूहको सदस्यता �ा� सम्पणुर् सदस्य 
साधारण सभाको सदस्य हनुेछ, जनु समूहको उच्चतम �नकाय हनुेछ ।  

 (ख)  यसले �वधान पा�रत एवम संशोधन गनर् सक्न ेछ ।  
 (ग)  साधारण सभा वषर्मा किम्तमा एक पटक बस्न ुपन� छ।  
 (घ)  आवश्यकता अनसुार जनुसकैु बेला साधारण सभा बोलाउन 

स�कने छ । 

 

(२) साधारण सभाको अ�धवेशन : कायर् स�म�तले तोकेको �म�त र समयमा 
यस समूहको सिचवले अध्यक्षको परामशर् �लई �लिखत सूचना�ारा 
सम्पूणर् सदस्यलाई साधारण सभाको स्थान, समय, �म�त तथा एजेन्डाको 
जानकार� गराउन ुपन�छ । 

(३) साधारण सभाको काम कतर्व्य र अ�धकार : (क)  कायर् स�म�तको 
�नवार्चन गन� तथा गठन गन� । 

  (ख)  �वधान संशोधन गन� । 

  (ग)  वा�षर्क बजेटको अनमुोदन गन� । 

  (घ)  समूहको वा�षर्क कायर्�म स्वीकृत गन� । 

  (ङ)  समूहको वा�षर्क कायर् योजना बनाउन े। 

  (च)  समूहले कायर् योजना बनाउँदा, किम्तमा ६० ��तशत कृ�ष 
कायर्�म बनाउने । 

  (छ)  अन्य 
........................................................................ । 

(४) साधारण सभाको गणपूरक संख्या : (क) समूहको साधारण सभाको 
बैठकमा किम्तमा प�न ५१ ��तशत सदस्यहरुको उपिस्थ�तमा हनु ु
पन�छ ।  
(ख)  य�द सो नभए फेर� ३ �दन �भ� अक� सभा बोलाउन ु

पन�छ ।  
(ग)  यसमा कुल साधारण सदस्यको २५ ��तशत उपिस्थ�त भएमा 

प�न यो सभाको बैठक बस्नेछ । 
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(५) कायर् स�म�त गठन �व�ध : (क) कायर् स�म�त ७ सदस्यीय हनुेछ । 

(ख) कायर् स�म�तमा अध्यक्ष, सिचव, कोषाध्यक्ष तथा सदस्यहरु हनुे 
छन ्। आवश्यकता अनसुार उपाध्यक्ष तथा सह-सिचवको 
प�न व्यवस्था गनर् स�कने छ । 

(ग) कायर् स�म�तका पदा�धकार�हरुको बैठक हरेक म�हनाको 
............... गते/�दन हनुेछ । तर आवश्यकता भए जनुसकैु 
समयमा प�न बस्न सक्ने छ । 

(घ) कायर् स�म�तको पदा�धकार�हरुको कायर् अव�ध २ वषर्को 
हनुेछ । 

(ङ) कायर् स�म�तको कुनै पद खाल� मएमा साधारण सदस्य 
मध्येबाट कसैलाई प�न कायर् स�म�तको पदमा स�मतीको 
बहमुतबाट मनो�नत गनर् सक्नछे । 

(च) कायर् स�म�तको कोरम २/३ लाई मा�ननेछ तथा �नणर्य 
बहमुत�ारा हनुेछ । 

(छ) साधारण सभाका सदस्यहरुले आफु मध्येबाट �नवार्चन 
�कृया�ारा अध्यक्ष सिचव, कोषाध्यक्ष तथा अन्य 
पदा�धकार�हरुको चयन ग�र कायर् स�म�त गठन गन�छ । तर 
अध्यक्ष सिचव, कोषाध्यक्ष मध्ये एक पदमा म�हला सदस्य 
अ�नवायर् रुपमा हनु ुपदर्छ । 

(ज) अन्य ...................................................... । 

 (६) कायर् स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार : (क)  �वधानको 
प�र�ध �भ� रह�, समूहको उ�ेश्य अनरुुप साधारण सभाले गरेको �न�त 
�नद�शनलाई पालन गन� । 

(ख)  समूहको वा�षर्क कायर्�म बनाउने तथा समूहको 
��याकलापहरु स�ालन गन� । 

(ग)  सहकार� तथा गैर सहकार� संस्थाहरुसँग सम्पकर्  व�ृ� गन� 
कृ�ष सम्बन्धी अन्य संघ संस्थाहरुसँग सम्पकर्  ग�र बढ� भन्दा 
बढ� सहयोग �ा� गन� । 

(घ) सहकार�मा जाने �यास गन� । 
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(ङ) समूहको कायर्योजना बनाई लाग ुगन� । 

(च) समूहको वा�षर्क ��तवेदन बनाउने र �स्ततु गन� । 

(छ) अन्य .................................... । 

(७) समूहको बैठक : (क) समूहको �नय�मत बैठक �त्येक म�हनाको 
........ गते बस्ने छ ।  
(ख)  समूह बैठकहरु कायर् स�म�तले �नधो गरेको ठाउँ �म�त र 

समयमा �नय�मत रुपमा बस्ने छ ।  
(ग)  पवुर् �नधार्�रत बैठकमा कुनै सदस्यले भाग �लन नसक्न ेभएमा 

सो को जानकार� कारण स�हत प�हले नै �दन ुपछर् ।  
(घ)  जानकार� न�दई लगातार तीन बैठकहरुमा उपिस्थत नहनुे 

सदस्यलाई समूह सहम�तको आधारमा �नष्का�सत ग�रनेछ । 

 

५. पदा�धकार�को काम, कतर्व्य र अ�धकार: 
(१) अध्यक्षको काम कतर्व्य अ�धकार : (क)  आवश्यकता अनसुार 

समूहको बैठक र साधारण सभा बोलाउन,े 

(ख)  बैठकको अध्यक्षता गन� तथा बैठक �नयन्�ण गन�, 
(ग)  समूहलाई ��याशील गराउने र उ�ेश्य �ा��का ला�ग 

आवश्यक कायर् गन�, 
(घ)  कुनै �वषयमा मतदान हुँदा मत बराबर भएमा �नणार्यक मत 

�दने, 
(ङ)  �वधानमा तो�कए अनसुार साधारण सदस्यले माग गरे अनरुुप 

�वशेष साधारण सभा बोलाउने, 
(च)  समूहले तोकेको काम कारबाह� गन�, 
(छ)  समूहमा उठेका �ववादहरु समाधान गन�, 
(ज)  समूह र गाउँपािलकाको सम्बिन्धत �नकायहरुसँग सम्पकर्  

व्यि�को रुपमा काम गन�, 
(झ)  समूहको �नणर्य, कायर्�म र कृयाकलाप, भएका कारवाह�हरु 

एवं समस्याहरुको अ�भलेख रा� सिचवलाई सहिजकरण गन�, 
(ञ)  वा�षर्क कायर्योजनाको कायार्न्वयन एवं समूह प�रचालनको 

नेततृ्व �लने, 
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(ट)  समूह बैठकमा भएका �नणर्य, वा�षर्क साधारण स�म�तका 
�नणर्य, वा�षर्�ग�त ��तवेदन लगायतका कागजातहरु 
आवश्यकता अनसुार सम्बिन्धत �नकायमा पेश गन�, 

(ठ)  समूह सदस्यहरुलाई आफ्ना समस्याहरुको प�हचान र �तनको 
�ाथ�मकता तोक्न सघाउन ुर साथै उ� समस्याहरु समाधान 
गनर् कायर्�म बनाउन र कायार्न्वयन गनर् लगाउन,े 

(ड)  सदस्यहरुलाई कृयािशल गराई समन्वय र सहकायर् गन�, 
(ढ)  समूह सदस्यहरुबीच मतभेद व्यवस्थापनका ला�ग सहिजकरण 

गन� । 

(२) उपाध्यक्षको काम कतर्व्य अ�धकार: (क) अध्यक्षको कायर्मा सहयोग 
गन�, 
(ख)  अध्यक्षको अनपुिस्थ�तमा अध्यक्ष गन� सबै कायर् गन�, 
(ग)  कायर् स�म�तले तोकेको कायर् गन� । 

(३) सिचवको काम कतर्व्य अ�धकार: (क)  अध्यक्षसँगको परामशर्मा बैठक 
बोलाउन,े 

(ख)  बैठकको तयार� गन�, 
(ग)  समूहको �नणर्य पिुस्तका तयार गन�, 
(घ)  समूहको सम्पूणर् कागजातहरु सरुिक्षत रा�,े 

(ङ)  समूह बैठक एवं साधारण सभाबाट पार�त �नणर्यको 
कायार्न्वयनका ला�ग पहल गन�, 

(च)  वा�षर्क ��तवेदन तयार पार� साधारण सभामा पेश गन�, 
(छ)  समूहको कायर्योजना �नमार्णमा सहयोग गन�, 
(ज)  कायर् स�म�तले तोकेको कायर् गन� । 

(४) कोषाध्यक्षको काम कतर्व्य अ�धकार: (क)  समूहको �हतकोष रकम 
�नय�मत उठाउने र फरफारक गन�, 
(ख)  समूह �हतकोष व्यवस्थापन गन�, 
(ग)  समूहको सबै कोषको �हसाब �कताब सरुिक्षत र दरुुस्त रा�,े 
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(घ)  समूहको चल, अचल सम्पूणर् सम्पि�को सरुक्षाको िजम्मेवार� 
�लने, 

(ङ)  समूहको वा�षर्क बजेट तयार पान� र साधारण सभामा वा�षर्क 
��तवेदन पेश गन� एवं लेखाप�रक्षण गराउने, 

(च)  समूह अध्यक्ष वा सिचवसँग �मल� खाता स�ालन गन�, 
(छ)  कायर् स�म�तले तोकेको अन्य कायर् गन� । 

(५) कायर् स�म�त सदस्यहरुको काम कतर्व्य र अ�धकार: (क) 
 आवश्यकता अनसुार समूहका अन्य उपस�म�तमा र�ह 
िजम्मेवार� बहन गन�, 
(ख) कायर् स�म�तले तोकेको अन्य कायर् गन� । 

 

६. आ�थर्क व्यवस्था 
(१) आ�थर्क �ोत : 

(क)  यस समूहको सदस्यहरुबाट �ा� सदस्यता शलु्क, 

(ख)  समूहको अन्य ��याकलापबाट भएको आम्दानी,  
(ग)  समूहको सदस्यले बचत गन� मा�सक रकम, 

(घ)  समूहबाट ऋण लगानी गदार् �ा� ब्याज, 

(ङ)  समूहले अन्य संघ/संस्थाबाट पाएको अवसरबाट समूह 
सदस्यले पाउने �नि�त पा�र��मकबाट ............... ��तशत 
लेबी, 

(च)  समूह सदस्यले आफ्नो नामबाट गरेको बचत, 

(ज)  �बलम्व शलु्कबाट, 

(झ)  अन्य .......  । 

(२) �हतकोष : (क) 
 �ी............................................................... कृषक समूहको 
एक �हतकोष हनुे छ । 

(ख)  �ी ....................................................................... 
बैकमा समूहको खाता रहने छ । 
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(३) �हतकोष प�रचालन : (क)   �हतकोष रकमको कम्तीमा ५० ��तशत 
कृ�ष कायर्मा स�ालन गनुर् पन�छ । 

(ख) समूह सदस्यलाई आवश्यकता भएमा �हतकोषबाट 
ऋण/सापट� �लन सक्ने छन ्। 

(ग) सदस्यले ऋण माग गनर् अनसूुची-५ अनसुार �नवेदन �दनपुन� 
छ । 

(घ)  कृ�ष कायर्को ला�ग �लइएको ऋणमा ......................... 
��तशत मा�सक ब्याज लाग्ने छ । 

(ङ) अन्य ऋणमा ..................��तशत मा�सक ब्याज लाग्ने 
छ । 

(च) मा�सक ब्याज, मा�सक बचत रकम एवम ऋणी सदस्यले 
तो�कए बमोिजम ऋण �कस्ता �त्येक म�हना बझुाउनपुन�छ । 

(छ) ऋण �लदा ऋण रकमका .........��तशत सेवा शलु्क 
बझुाउन ुपन�छ । 

(ज) ....................ब�कमा समूह अगवुा/अध्यक्ष वा सिचव र 
कोषाध्यक्षको संय�ु दस्तखत बाट खाता स�ालन हनुेछ । 

(४) �हतकोष प�रचालनका उपायहरुलाई दईु वगर् (आवश्यक खचर् र 
आन्त�रक लगानी) मा �वभाजन गनर् स�कनछे :-  

(क)  आवश्यक खचर् : आवश्यक खचर् भ�ाले देहाय वमोिजमको 
कायार्लय र �शास�नक खचर् भ�े जनाउनेछ:- 
• कायार्लय खचर् (कापी, कलम, �बल, भौचर, फाइल, 

रिज�र, खाता, प�प��का), 
• फ�नर्चर खचर्, 
• ढुवानी तथा घर भाडा, 
• अन्य संस्थासँग सदस्यता �लँदा �तनुर्पन� खचर् र वा�षर्क 

न�वकरण खचर्, 
• लेखा प�रक्षण खचर्, 
• कमर्चार� पा�र��मक खचर्, 
• साधारण सभा खचर्, 
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• �व�वध (समूहको बैठकमा िचया नास्ता आ�द) ।  

 

(ख) आन्त�रक लगानी : आन्त�रक लगानी भ�ाले समूह �भ�को 
सदस्य बीचको देहाय वमोिजमको लगानी भ�े जनाउनेछ:- 
• उत्पादनमूलक कायर् गनर् (उत्पादन तथा उत्पादन साम�ी 

ख�रद �व��) , 
• मल, बीउ, बाल� संरक्षण, तरकार� बोट �बरुवा �क� र 

�योग गनर्, 
• आयमलुक कायर् गनर् (बा�ा, बंगरुपालन आ�द) , 
• घरेल ुआयमलुक कायर् गनर् (स्थानीय �सप, रेशम पालन, 

�सलाई बनुाई, माहरु� पालन, तरकार� खेती, करेसाबार� 
आ�द), 

• सामािजक कायर् गनर् जस्तै सफाई अ�भयान, प�हरो 
�नयन्�ण, वकृ्षारोपण, कुलो �नमार्ण, स्वास्थ्य र वातावरण 
संरक्षण आ�द , 

• �सप �वकास जस्तै प्या�क�, नसर्र� र ता�लम आ�द,  
• बौ��क कायर् गनर् जस्तै ता�लम, �वचन, �मण र गो�ी 

आ�द, 
• सामािजक कायर् गनर् जस्तै म�हला �वकास, वाल �वकास 

आ�द, 
• पूजँी लगानी, कजार् �वाह, शेयर ख�रद आ�द गनर्। 

(५) �बलम्ब शलु्क : (क)  मा�सक बचत रकम तोकेको समयमा न�तरेमा 
प�हलो म�हना ��त �दन रु. ..... �बलम्ब शलु्क लाग्नेछ । 

(ख)  दो�ो म�हना ��त �दन रु......�बलम्ब शलु्क लाग्ने छ । 

(ग)  ते�ो म�हना ��त �दन रु........... 
(घ)  चौथो म�हनाबाट सदस्यता खारेज हनुेछ । 

(ङ)  �त्येक म�हना बझुाउन ुपन� ऋण �कस्ता र ब्याज नबझुाएमा 
��त म�हना रु......... ��त �दन दो�ो म�हना रु..===..��त �दन 
र ते�ो �दन रु...===. ��त �दन �बलम्ब शलु्क लाग्ने छ । 
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चौथो म�हना ऋण रकम ब्याजहरु ऋणी र जमानी 
सदस्यहरुबाट असलु उपर ग�रनेछ । 

(च)  एक सदस्यको जमानी बसेको सदस्यले अक�को पनुः जमानी 
बस्ने छैन । 

(छ) जमानी सदस्यले ऋण पाउने छैन तर ऋणी सदस्यले ऋणी 
सदस्यले ऋण �तर� सके प�छ जमानी सदस्यले ऋण पाउन 
सक्ने छ । 

(ज)  ऋण �लएको सदस्यले अरु सदस्यको जमानी बस्न पाउने 
छैन । 

(झ)  ऋण �लनको ला�ग .==============================....सम्म एक सदस्यको 
जमानी,  रु..===================================....सम्म दईु सदस्य र 
रु..=========================================..सम्म �तन सदस्यको जमानी 
चा�हनेछ ।  

 

(६) लगानीको सरुक्षण : (क) कुनै प�न व्यि�ले आफ्नो नाममा जम्मा 
भएको �हतकोषको अ�धकतम ९०% सम्म मा� ऋण �लन पाउने 
छ । 

(ख)  य�द व्यि�को नाममा संक�लत �हतकोषको ९०% भन्दा बढ� 
ऋण �लनपुन� भएमा सोह� समूहका अन्य २ जना सदस्यको 
साम�ुहक जमानीमा ऋण �दन स�कने छ । 

(ग)  ऋण �लने व्यि�ले �तनुर्पन� साँवा र ब्याज रकम 
न�तरेको/�तनर् नसकेको खण्डमा जमानी बसेका सदस्यमाफर् त 
असलुउपर ग�रनेछ । 

(घ)  य�द जमानी माफर् त प�न असलु उपर हनु नसकेको अवस्थामा 
नेपाल सरकारको �च�लत �नयमानसुार कारबाह� ���या 
अगाडी बढाईनेछ ।  

(ङ)  ऋण लगानी एवम ् असलुउपर गनर् ऋण उप-स�म�तको 
स्वीकृ�त �लनपुन� छ ।  

(च)  ऋण उप-स�म�तका सदस्यहरु कसैको प�न जमानी बस्न 
पाईने छैन । 
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(७) लेखापर�क्षण : (क)  �त्येक कृषक समूहले रिज�डर् लेखा प�रक्षण 
अ�नवायर् रुपमा गराउन ुपदर्छ ।  
(ख)  लेखा प�रक्षण वा�षर्क साधारण सभाको पूणर् बहमुतबाट 

अनमुोदन गनुर्पदर्छ ।  
(ग)  मनुाफा सम्पणुर् सदस्यलाई �त्येक वषर्को लेखा पर�क्षण प�छ 

�नजहरुको �हसाव खातामा जम्मा गनुर् पदर्छ ।  
 

७. �व�वध :  
(१) �नवार्चन सम्बन्धी व्यवस्था :  

(क)  यस समूहको कायर् स�म�त कायम रहेको अवस्थामा सोह� कायर् 
स�म�तले र सो स�म�त कायम नरहेको अवस्थामा साधारण 
सदस्यहरुको बैठकले �नवार्चन अ�धकृत �नय�ु गन�छ ।  

(ख)  सो �नवार्चन अ�धकृतले �नवार्चन अ�धकृतमा �नय�ु भएको 
�म�तले एक म�हना �भ� �नवार्चन गराई सक्न ुपन�छ ।  

(ग)  सो �नवार्चनमा पन� खचर् कायर् स�म�तले व्यवस्था गन� छ ।  
(घ)  यसमा कायर् स�म�तको पदा�धकार�हरुलाई मतदान वा 

सहम�त�ारा साधारण सभाको सदस्यहरुले छा� ेछन ्। 

(२) पदाव�ध :  

(क)  कायर् स�म�त सदस्य तथा पदा�धकार�हरुको पदाव�ध �नवार्िचत 
भएको �म�त देिख २ वषर्को हनुे छ। 

(ख)  सो ग�ठत कायर् स�म�तको पदाव�ध समा� हनु १ म�हना 
अगावै समूहको साधारण सभा बोलाई नयाँ कायर् स�म�तको 
चनुाव गराउन अ�नवायर् हनुेछ । 

(ग)  कायर् स�म�तले �वधानमा उल्लेिखत आफ्नो कायर्काल समा� 
हनु १ म�हना अगावै �नवार्चन गराउन नसकेको तथा �नजको 
कायर् अव�ध समा� भएप�छ सो कायर् स�म�तको सदस्यहरुको 
स�म�तले आफ्नो स�म�तको बैठक बोलाई एउटा तदथर् (�बन्ध 
वा तयार�) स�म�त खडा गर� सो तदथर् स�म�त�ारा साधारण 
सभाको बैठक बोलाई नयाँ कायर् स�म�तको गठन गन� छ । 
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(घ)  कायर् स�म�तको पदाव�ध समा� हनु ु अगावै कायर्रत कायर् 
स�म�त कुनै �क�समबाट भंग हनु गएमा भंग भएको कायर् 
स�म�तले आफ्नो िजम्मा रहेको कागजप� नगद िजन्सी 
कायर्भार समेत सम्पणुर् सदस्यको सभा बोलाई अथवा 
कायार्लय सिचव भए सो लाई बझुाई सो को भरपाई �लन 
पन�छ ।  

(ङ)  सो नगरेमा यस समूहलाई हानी नोक्सानी भएमा सो कायर् 
स�म�तका अध्यक्ष र सिचव दवैुले संय�ु रुपमा व्यहोनुर् पन� 
छ । 

(३) उम्मेदवारको अयोग्यता :  

(क)  कृ�ष पेशामा संलग्न नभएको व्यि�, 
(ख)  कृ�षको समूहमा नभएको व्यि�, 

(ग)  समूहको उ�ेश्य �वप�रत कायर् गन� व्यि�, 

(घ)  मान�सक अवस्था सामान्य �ठक नभएको व्यि�, 

(ङ)  फौजदार� अ�भयोगमा सजाए पाएको व्यि� । 

(४) अ�व�ासको �स्ताव : साधारण सभाको सदस्यहरु मध्येबाट एक �तहाई 
सदस्यहरुले कायर् स�म�त उपर अ�व�ासको �स्ताव ल्याई दईु �तहाई 
सदस्यहरुबाट सो �स्ताव पा�रत भएमा कायर् स�म�त �वघटन हनुेछ । 

तर अ�व�ासको �स्ताव आएमा सफाईको मौकाबाट बि�त ग�रन े
छैन । 

(५) राजीनामा :  

(क)   यस समूहको अध्यक्षले उपाध्यक्ष (भए) समक्ष वा सिचव 
समक्ष र अध्यक्ष बाहेक अन्य कायर् स�म�तका 
पदा�धकार�हरुले अध्यक्ष समक्ष राजीनामा �दन सक्नेछन ।  

(ख)  कायर् स�म�तको बैठकबाट स्वीकृत नभए सम्म �तनीहरु 
आफ्ना पदमा बहाल� रह� रहनेछन । 

(६) �वधान संशोधन :  
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(क)  समूहको �वधान संशोधन गनर् आवश्यकता पनर् आएमा 
साधारण सभाको सदस्यहरु मध्येका किम्तमा ५१ ��तशत 
सदस्यको उपिस्थ�तमा �वधान मस्यौदा पेश गन� छ ।  

(ख)  सदस्यहरु मध्येका उपिस्थती सदस्यहरु मध्येका दईु �तहाई 
बहमुतबाट �वधान संसोधन मस्यौदा पा�रत भएमा �वधान 
संशोधन ग�रने छ ।  

(ग)  संशो�धत �वधान स्थानीय �नकायको कृ�ष हेन� 
इकाई/शाखाबाट अनमुो�दत नभएसम्म संसोधन भएको 
मा�ननेछैन । 

(७) �नयम बनाउन े: साधारण सभाले आन्त�रक स�ालन �नयमहरु बनाउन 
सक्नेछ । 

(८) उप–स�म�तहरु गठन गनर् सक्नछे : साधारण सभाले एवं कायर् स�म�तले 
साधारण सभाको स्वीकृत �लई आफ्ना कायर्�महरु स�ालन गर� 
समूहको ल�य र उ�ेश्य �ा� गनर् उपस�म�तहरु बनाउन सक्नेछ । 

(९) �वघटन :  

(क)  समूहको �वधान बमोिजम कायर् स�ालन गनर् नस�क वा 
उ�ेश्य �ा� गनर् असफल भए वा तीन वषर्सम्म समूह 
न�वकरण नभएमा समूह �वघटन हनुे छ ।  

 (ख)  समूह �वघटन भएको अवस्थामा बचत रकम सम्पूणर् 
सदस्यलाई �फतार् गनुर्पन� छ । 

(१०) समूह छोड्नपुन� अवस्था/सदस्यको मतृ्य/ुसदस्यले पाएको अवसर :  

(क)  कुनै प�न सदस्यले समूह छोड्न चाहेको खण्डमा �नजको 
नाममा संकलन भएको �हतकोष रकमबाट ३% क�ा ग�र 
बाँक� रकम भ�ुानी ग�रनेछ ।  

 (ख)  य�द कुनै सदस्यको मतृ्य ुभएमा �नजले बचत गरेको सम्पणुर् 
रकम �नजको सवभन्दा  निजकको आफन्तलाई समूहले �दने व्याज 
स�हत �फतार् ग�रनेछ ।  
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 (ग)  समूहले कुनै प�न संघ/ संस्था/ कायार्लयबाट पाएको कुनैप�न 
अवसर सा�गीहरु आवश्यकता हेर� समूहको बैठकबाट �नणर्य गराई 
पालोपालो गर� सबै सदस्यले पाउने गर� �वतरण ग�रनेछ । 

 
 

(११) समूहको चल अचल सम्पि� :  

(क)  समूह �वघटन भए प�ात समूहको चल अचल सम्पि� स्थानीय 
�नकायको आ�थर्क �वकास शाखा/कृ�ष शाखा/कृ�ष हेन� 
इकाई/शाखाको �नणर्य बमोिजम हनुेछ।  

(ख)  उ� �नणर्य िच� नबझेुको खण्डमा �नणर्यको जानकार� 
पाएको ३५ �दन �भ� गाउँपािलकाको उपाध्यक्षसमक्ष �नवेदन 
गनर् सक्नेछन ्।  

(ग)  खण्ड (ख) वमोिजम उपाध्यक्षले गरेको �नणर्य अिन्तम 
हनुेछ । 
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अनसूुची -२ 

(दफा १२ को उपदफा (२) सँग सम्व�न्धत) 
समूह दतार् �नवेदन 

 
 
 

�ी गाउँकायर्पा�लकाको कायार्लय 

सुयर्गढ� गाउँपािलका 
माफर् त, �ी वडा कायार्लय 

 ............ नं. वडा। 

 

�ी ................... शाखा/ईकाई / संस्थाको सहयोगमा म / हामी आफै संग�ठत भई 
सुयर्गढ� गाउँपा�लकामा गठन भएको हा�ो समूह दतार् गर� पाउन �नम्न �ववरणहरु 
संलग्न गर� नेपाल� नाग�रकताको ��त�ल�प स�हत यो �नवेदन ग�रएको छ । 

 .............................. 
समूह अध्यक्षको दस्तखत 

   �म�त : 
 

समूहको �ववरण 

कृषक समूहको नाम 
............................................................................................ स्थापना वषर् 
................. 
वडा नं .......    टोल ......... 
समूहको उ�ेश्य .......................................................................... 
सदस्य संख्या : परुुष.................. म�हला................. जम्मा................ 
पदा�धकार�हरुको नाम 

�.
सं. 

नाम पद 
शैिक्षक 
योग्यता 

उमेर 
जग्गा 

क्षे�फल 

दस्तख
त 

फोटो 

१.  अध्यक्ष       

२.  उपाध्यक्ष      

३.  सिचव       
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४.  कोषाध्यक्ष       

५.  सदस्य       

६.  सदस्य      

७.  सदस्य      

 

�नय�मत बैठक बस्ने �दन ........................... 
��त म�हना समूहको �हतकोषमा संकलन हनुे रु. ........................ 
हालसम्म �हतकोषमा जम्मा रकम रु. ............................. 
�सफा�रस गन�को सह� ...................... 
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अनसूुची -३ 

(दफा १२ को उपदफा (४) सँग सम्व�न्धत) 
कृषक समूह दतार्को �माण–प�  

 
 

सयुर्गढ� गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय 

चोकदे, नवुाकोट 

 
 
 

कृषक समूह दतार् �माण-प� 

 
 

समूह प��तलाई सवु्यविस्थत गद� कृ�ष �सार कायर्लाई टेवा पयुार्उने उ�ेश्यले सुयर्गढ� 

गाउँपािलकाको  वडा नं. ........... मा �म�त .................... मा ग�ठत �ी 

..............................................................................................................

..... कृषक समूहलाई यस कायार्लयको अ�भलेखमा दतार् गर� यो �माण–प� �दान 

ग�रएको छ । 

 

......................... 

शाखा �मखु      

�मखु �शासक�य अ�धकृत  

  (कृ�ष शाखा)  

 
 
 
 
 

(कृषक समूह दतार्को �माणप�को पछा�ड पानामा रा�)े 
�.सं. न�वकरण �म�त न�वकरण गन� कायार्लय कै�फयत 
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देिख सम्म �मखु 

१.     

२.     

३.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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अनसूुची -४ 

(दफा ८ को उपदफा (२) खण्ड (ग) सँग सम्व�न्धत) 
सदस्यताका ला�ग आवेदन फारामको नमनुा 

�ीमान ्अध्यक्षज्यू, 

.............................. कृषक समूह  

महोदय,  

म यस समूहको �वधानलाई स्वीकार गर� समूहको सदस्यता �ा� गनर् इच्छा 

भएकोले �नयमानसुार सदस्यता �दान गनर् हनु �वन� अनरुोध गदर्छु । 

�ववरण 

नामः– 
बावकुो नाम :– 
ठेगाना :– 
शैिक्षक योग्यता :– 
कृ�ष पेशामा दखल :– 
खेती/जग्गाको �ववरण :– 
लगाउने गरेको बाल�हरु :– 
समूहको सदस्यताको �सफा�रस :– 
१) नाम :– 
दस्तखत :– 
२) नाम :– 
दस्तखत  
�नवेदक 

नाम : ........................... 
दस्तखत : 
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अनसूुची-५ 

(दफा १6 को उपदफा (५) सगँ सम्व�न्धत) 
ऋण माग फारामको नमनुा 

 
 

�ीमान अध्यक्षज्यू, 

..................................       

  �म�त :– 

�वषय : ऋण उपलब्ध गराई �दन ेबारे । 

महोदय, 

उपरो� सम्बन्धमा मलाई .............................................................. कामको 

ला�ग आवश्यकता परेकोले रु .................. अक्षरेपी 

................................................. मा�) समूह �हतकोषबाट ऋण उपलब्ध गराई 

�दन ुहनु अनरुोध गदर्छु । साथै यसै �नवेदनको साथ जमानी सदस्यहरुको �सफा�रस पेश 

गरेको छु । �नयमानसुार रु........... (अक्षरेपी ............................... मा�) ऋण 

�कस्ता, मा�सक ब्याज, मा�सक बचत �नयमत रुपले �त्येक म�हना बझुाउने छु । 

 

जमानी सदस्यहरु       �नवेदक  

दस्तखत:       दस्तखत : 

नाम :–       नामः  

ठेगाना :– 

दस्तखत :– 
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नाम :- 

ठेगाना :– 

दस्तखत :– 

 

कायार्लय �योजनको ला�ग 

ऋण रु....................... (अक्षरेपी रु. .......................................मा�) 

मा�सक �कस्ता रु........................(अक्षरेपी रु.............................मा�) 

उपलब्ध भएको �म�त :– 

उपलब्ध भएको चेक नं :– 

कोषाध्यक्ष    सिचव    अध्यक्ष 
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अनसूुची-६ 

(दफा १6 को उपदफा (५) सगँ सम्व�न्धत) 
तमसकुको नमनुा 

�लिखतम िजल्ला .......................... गा.पा.. ..................... वडा नं. 
...............बस्ने ............................................... छोरा छोर� प�ी वषर् 
............... को .............�ी कृषक समूह ................................... बाट �नधार्रण 
ग�रएको व्याज दर अन्य शतर् (�नयम) का अ�धनमा र�ह घर खचर् मल/�वउ/कृ�ष 
आयोजना ..................................... कायर् गनर्का �न�म� सापट� (ऋण) नगद 
रु........................ (अक्षरेपी) रु. ............................) यस समूहको ................. 
ब�क, शाखा कायार्लय .................................................. िस्थत रहेको बचत खाता 
..................... चेक नं. ......................... बाट बिुझ�लई भाखा राखी तप�सल 
लेिखएको व्यि� (साक्षी) हो रोहवरमा यस समूहको कायार्लयबाट बिुझ�लई �ठक साचो 
हो माथी कब�ुलयत ग�रएको भाखा�भ� सावा व्याज �तनर् बझुाउन स�कन भने मेरो चल 
अचल सम्पि�बाट नेपालको �च�लत ऐन काननु बमोिजम असलु उपर ग�र �लएमा मेरो 
मन्जरु� छ । तप�सल साक्षी �कनारा सदर । 

 

साक्षी : 

.......... िजल्ला ......... गा.पा./न.पा. .......... वडा नं. ............ बस्ने बषर् .......... 

को......................... 

..........िजल्ला ............... गा.पा./न.पा. ............ वडा नं. ............ बस्न ेबषर् ..... 

को....................... 

इ�त सम्वत २०......... साल .......... म�हना गते रोज शभुम ्

........................................................। 
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अनसूुची-७ 

(दफा १२ को उपदफा (२) सँग सम्व�न्धत) 
समूह सदस्यको �ववरण फाराम 

 

समूहको नाम :-       
 ठेगाना :- 

�.स 
सदस्यको 
नाम 

वडा.नं. गाउँ उमेर िशक्षा 
ज�मनको 
क्ष�ेफल 

प�रवार संख्या कै�फयत 

१         

२         

३         

४         

५         

६         

७         

८         

९         

१०         

११         

१२         

१३         

१४         

१५         
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अनसूुची-८ 

(दफा १6 को उपदफा (६) सगँ सम्व�न्धत) 
मा�सक �हतकोष संकलन फाराम 

समूहको नाम :- 
साल :- 

�.

 

सदस्य  

 मा�सक जम्मा रकम रु. 

बैशा

 

जे�

 

आष

 

�ाव
 

भा�

 

आि�

 

का�त

 

मं�स

 

पौष

 

माघ

 

फा
ल्गनु

 

चै�

 

१              

२              

३              

४              

५              

६              

७              

८              

९              

१०              

११              

१२              

१३              

१४              

१५              
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अनसूुची -९ 

(दफा १6 को उपदफा (६) सँग सम्व�न्धत) 
समूहको लगानी �ववरण 

 

समूहको नाम :- 
 

�.स 
�लन े

व्यि�को 
नाम 

ठेगाना उ�ेश्य रकम �लएको �म�त 

रकम 
वझुाउन ुपन� 

�म�त 

�लनकेो 
स�ह 

१        

२        

३        

४        

५        

६        

७        

८        

९        

१०        

११        

१२        

१३        

१४        

१५        
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अनसूुची-१० 

(दफा १6 को उपदफा (६) सगँ सम्व�न्धत) 
समूहको ऋण असलु� फाराम 

समूहको नाम :- 

�.स नाम थर ठेगाना सावा रु. व्याज रु. जम्मा बझु्नकेो नाम 

gfd 

बझेुको 
�म�त 

रकम 
बझु्नकेो 
हस्ताक्षर 

१         

२         

३         

४         

५         

६         

७         

८         

९         

१०         

११         

१२         

१३         

१४         

१५         
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अनसूुची -११ 

(दफा १7 को खण्ड (च) सँग सम्व�न्धत) 
सम्पि� (नगद तथा िजन्सी) खाता फाराम 

२०.... साल ...... म�हना 

�म�त �ववरण जम्मा (रु.) खचर् (रु.) बाकँ� (रु.) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 जम्मा    
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अनसूुची -१२ 

(दफा १7 को खण्ड (च) सँग सम्व�न्धत) 
सामान �व�� तथा आम्दानी खाता फाराम 

 

२०.... साल ...... म�हना 

�म�त �ववरण 
आम्दानी रकम 

(रु.) 
कै�फयत 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 जम्मा   
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अनसूुची -१३ 

(दफा १7 को खण्ड (च) सँग सम्व�न्धत) 
सामान ख�रद तथा खचर् खाता फाराम 

२०.... साल ...... म�हना 
�म�त �ववरण खचर् रकम (रु.) कै�फयत 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 जम्मा   
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अनसूुची -१४ 

(दफा १7 को खण्ड (च) सँग सम्व�न्धत) 
दा�य�व खाता फाराम 

२०.... साल ...... म�हना 
 

�म�त �ववरण आम्दानी खचर् मौज्दात कै�फयत 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 जम्मा     
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अनसूुची -१५ 

(दफा 20 को उपदफा (२) सगँ सम्व�न्धत) 
वा�षर्क कायर् योजना फाराम 

 

कृषक समूहको नाम :  

आ�थर्क वषर् : 

�

 सं.
 

आ  

 

का  

 

का

 (के 

 बजेटको �ोत 

सम
 

अव

 

स्थ   

 

�मु  

 

अनु   

 

कै�

 

सम  

 

कृष  

 

वा� 
 

१             

२             

३             

४             

५             

६             

७             

८             

९             

१०             

११             
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