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कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन ननदेशशका-२०७५ 

पषृ्ठभमुी  

समग्र कृफष फवकासमा संलग्न फवनभन्न ननकायहरु मािय त कृषकहरुलाई समय सापेक्ष कृफष प्रसार सेवाटेवा 
सरल, सहि,सलुभ, नमतव्ययी उवम ्ग्रहियोग्य तबरले उपलब्ध गराउन कृफष उत्पादन प्रिालीमा एउटा 
ससंुगदठत व्यवस्था र पद्धनतको आवश्यकता समय अनरुुप महससु हुाँदै आयो।यसै पररवेशमा कृफष 
प्रसार संग सभबशन्धत सबै प्रकारका सेवाटेवालाई एफककृत गददै  एउटै छानोमनुन बाट प्रवाह गने फवनभन्न 
अभ्यासहरु समेत गररएको देशखन्छ। तर प्रिरु भौगोनलक तथा िलवाय ुफवफवधता र न्यनुतम पूवायधार 
फवकास भएको नेपाल िस्तो देशको कृफष प्रसार सेवाटेवालाई व्याशिगत भेटघाटको पररपाटी अनसुार 
प्रवाह गनुय भन्दा बढी कृषकहरुको समेत सहभानगता हनु सक्ने तथ्य फवनभन्न प्रकारका प्रसार पद्धनतको 
परीक्षिबाट पषृ्ठपोषि भएको पाईन्छ।एक्लैले सभपन्न गनय नसकेको काम सामफुहक रुपमा सभपन्न गरी 
त्यसबाट आनथयक तथा सामाशिक स्तरमा सधुार ल्याउन तथा धेरै भन्दा धेरै कृषकहरुलाई काययक्रममा 
समाबेश गराई नछटो छररतो रुपमा प्रफवनध फवस्तार गनय कृषक समूहको भनुमका अहम ्रहन्छ। साथै 
कृषकहरुको माझ नेतवृ्व फवकास गरी स्थाननय स्रोत र साधनको समशुित प्रयोगद्धारा सो क्षेत्रको समग्र 
फवकासमा कृषक समूहले टेवा पयुायउने गरेको पाईएको छ।फयनै तथ्यहरुलाई मनन गदे मौिदुा रहेको 
न्यनु संख्याका कृफष प्रसार काययकताय मािय त अनधकांश कृषकहरु समक्ष कृफष प्रसार सेवाटेवा प्रवाह गददै  
कृफषको समफिगत फवकास गने हेतलेु तत्कानलन श्री ५ को सरकार, कृफष मन्त्रालय अन्तगयत कृफष 
फवकास फवभागबाट समूह गठन तथा संञ्चालन काययफवनध ननदेशशका -२०५० तयार गरी कृफष प्रसारमा 
समूह पद्धनत प्रिाली संञ्चालन गरी हाल सभम अवलभबन गददै  आएको छ। यस क्रममा सरुुका अवस्थामा 
कृषक समूहहरुका भनुमका प्रभावकारी भै सोही अनरुुप कृफष फवकासमा समेत सकरात्मक ननतिाहरु 
हानसल हुाँदै आए।समयको प्रवाह संगै कृषक समूह हरुको संख्या, नतननहरुको स्वानमत्वमा रहेको िल-
अिल स्रोत साधन आददमा अनधकतम बफृद्ध हनुकुा कारि नतनीहरुको संञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा 
िनुौती थफपाँदै गएको देशखन्छ।   

   कृषक समूहहरुको समशुित प्रयोग गरी कृफषको समफष्ठगत फवकासमा सकारात्मक प्रभावको लानग 
तत्काल सभबोधन गनय समयसापेक्ष बैधाननक मागयदशयनको आवश्यकता महससु गररएको छ।  
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पररच्छेद १ 

प्रारशभभक 

१ ननदेशशकाको संशक्षप्त नाम र प्रारभभ:- 
 

क) यो ननदेशशकाको नाम कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन ननदेशशका-२०७५ रहेको छ। 

ख) यो ननदेशशका सभबशन्धत ननकायबाट स्वीकृत भएको नमनतबाट प्रारभभ हनुेछ। 

ग) यो ननदेशशका सभबशन्धत ननकाय अन्तगयतका काययक्रम संञ्चालन गदाय लाग ुगनय सफकने छ। 

घ) यो ननदेशशका सशुासन (व्यवस्थापन तथा संञ्चालन ) ऐन २०६४ को दिा ले ददएको अनधकार 
प्रयोग गरर बनाएको छ। 

ङ) यो ननदेशशका स्थानीय तहले स्थाननय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ को दिा ११ को द ५ 
ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी लाग ुगनय सक्नेछ। 

२ पररभाषा: 
फवषय र प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस ननदेशशकामा 

क) नगरपानलका भन्नाले संफवधान बमोशिम स्थापना भएको नगरपानलका सभझनपुछय।  

ख) कृषक भन्नाले कृफष उत्पादनमा प्रत्यक्ष संभलग्न भएको व्याशिलाई िनाउाँछ। 

ग) वडा भन्नाले नगरपानलकाको वडा सभझनपुछय। 

घ) संफवधान भन्नाले नेपालको संफवधान सभझन ुपछय। 

ङ) स्थाननय तह भन्नाले नगरपानलका सभझन ुपछय र सो शब्दले शिल्ला सभालाई समेत िनाउाँछ। 

ि) कृषक समूह भन्नाले कृफष पेशामा संलग्न भई नमल्लािलु्दा समस्या आवश्यकता र िाहनाहरु 
भएका न्यनुतम १५ वा सो भन्दा बढी व्याशि नमनल आफ्ना ननशित साझा उद्धेश्यहरु सामूफहक 
प्रयत्नद्धारा प्राप्त गनय बनाईएको संगठनलाई समूह िनाउाँदछ। 

छ) समूह फवद्यान भन्नाले समूहको उदे्बश्य प्रानप्तका लानग फक्रयाकलाप संञ्चालन गनय बनाईएको नननत 
ननयम तथा काननुको दस्तावेि िसले समूह र सदस्यहरुलाई उद्धेश्य प्रानप्तमा सहि गराउने 
दस्तावेिलाई िनाउाँछ। 

ि) फहतकोष भन्नाले कुनै पनन संघ संस्था कायायलय, कायायलय योिना, पररयोिना संञ्चालन गनय 
नगद शिन्सी तथा भौनतक सरसामान नगद मौज्दात ऋि लगानी, लगानीको रुपमा रहेको 
समूहको नगद पुाँिीलाई फहतकोष िनाउाँदछ।  

झ) फहतकोष पररिालन भन्नाले संकनलत फहतकोषलाई उत्पादनमलुक काययमा लगानी गनुय भने्न 
बशुझन्छ। 
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ञ) समूह सशशिकरि भन्नाले कृषक समूहलाई उद्धेश्य अनरुुप अशघ बढ्न प्रयासरत रहने वा 
सशि अवस्थामा रहेका समूहलाई केफह सहयोग गरर सशि बनाउने काययलाई समूह 
सशशिकरि भननन्छ। 

ट) कायय सनमनत भन्नाले ननदेशशका अनसुार ननवायिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सशिव, सह-सशिव, 
कोषाध्यक्ष तथा सदस्य पदानधकारीहरुलाई िनाउने छ। 

ठ) साधारि सभा भन्नाले यस ननदेशशका बमोशिम गदठत सभालाई िनाउने छ। 

ड) कृफष भन्नाले बाली, बागवानी,पशपंुशक्ष, मत्स्य आदद कृफषका सबै उप-क्षेत्रसाँग सभबद्ध उत्पादन, 
उद्योग एवं व्यवसायहरु समेत िनाउाँछ। 

ढ) लेखा भन्नाले प्रिनलत काननु, ऐन ननयम,नीनत,काययक्रम तथा ननियय आदेश तथा मापदण्ड 
समेतलाई आधार मानी कारोबारको यथाथय फववरि देशखने गरी राशखने अनभलेख तथा खाता 
भने्न बशुझन्छ।लेखापररक्षि ऐन, २०४८ अनसुार कारोबार भएको व्यहोरा देशखने गरी प्रिनलत 
काननु बमोशिम राशखने अनभलेख, खाता, फकताब आदद र सो कारोबारलाई प्रमाशित गने अन्य 
कागिात समेतलाई िनाउाँदछ। 

३.उद्धेश्य: कृषक समूह गठन तथा संञ्चालनमा सघाउ पयायउनका लानग यस ननदेशशकाको तपनसल 
बमोशिमका उद्धेश्यहरु हनुेछन।् 

क) प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादनमा संलग्न कृषकहरु आवद्ध समूहहरुको समन्वय, व्यवस्थापन र 
ननयमन गनयको लानग सहयोग  पयुायउने। 

ख) कृफष प्रसार व्यवस्थापन, संञ्चालन र ननयमन सभबशन्ध काययमा सहयोग पयुायउने। 

ग) कृषक समूहहरुको गठन र संञ्चालनका लानग आवश्यक मापदण्ड र प्रफक्रयाको मागयदशयन 
गने। 

घ) फहतकोष व्यवस्थापन तथा पररिालन गनय स्पि ननदेशन ददने। 

ङ) कृषक समूह गठन तथा पररिालन काययमा संलग्न ननकाय र व्याशिको भनुमका र शिभमेवारी 
तोक्ने। 

ि) कृषक समूह व्यवस्थापन, सपुररवेक्षि,अनगुमन तथा मलु्याङकन प्रिालीलाई फवकास गने। 

४. ननदेशशकाको प्रयोग गनुयपने अवस्था: यस ननदेशशकाको प्रयोग देहायका अवस्थामा हनुेछ। 

क) कृफष क्षेत्रमा संलग्न ननकायहरुको काम कारवाहीलाई प्रफक्रयागत रुपमा प्रभावकारी एवं 
समन्वयात्मक तवरले गरर सशुासन लाग ुगनुयपने अवस्थामा। 

ख) सरकारी तथा गैर सरकारी ननकायहरुबाट कृफष सभबन्धी काययक्रम गनयको लानग समूह 
गठन तथा व्यवस्थापन गनुयपने अवस्थामा। 
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ग) समूहको योिना तिुयमा गनुयपने अवस्थामा। 

घ) समूह फहतकोष संकलन तथा पररिालन गनुयपने अवस्थामा। 

ङ) समूहमा भदभेद व्यवस्थापन गनुयपने अवस्थामा । 

ि) समूहमा लेखा  व्यवस्थापन गनुयपने अवस्थामा। 

छ) फवनभन्न सरोकारवाला पक्षहरुको भनुमका र शिभमेवारी तोक्नपुने अवस्थामा। 

 

पररच्छेद २ 

कृषक समूह गठनका आधारहरु, सदस्यहरुको छनौट र समूह वगीकरि 

५. समूह गठनका आधारहरु: स्थाननय फवकासको आनथयक शाखा/कृफष शाखा/कृफष हेने शाखा ईकाईले 
समूह गठन गदाय देहायका बदुााँमा ध्यान ददन ुिरुरी देशखन्छ। 

क) कृषकहरुको आवश्यकता र स्थान फवशेषको कृफष उत्पादनको सभभाव्यता। 

ख) सेवा पयुायउन ुपने घरघरुी संख्या र कृषक संख्या। 

ग) कृषकहरुको आनथयक, सामाशिक, शस्थनत र श्रोत साधनको अवस्था। 

घ) कृषक समूहमा फवनभन्न वगयका कृषकहरुको प्रनतनननधत्वको सनुनशितता             ( 
समावेशशकरि) 

ङ) समूहमा आवद्ध गराउन वास्तफवक कृषकहरुको सनुनशितता र छनौट। 

६. कृषक समूह गठनका लानग सदस्यहरुको छनौट गदाय ध्यान ददनपुने बुाँदाहरु: 
समूह गठनको प्रारशभभक अवस्थामा वास्तफवक कृषकहरुको छनौटमा त्रफुट भएमा समूह अशघ बढ्न 
नसक्ने भएको हनुाले सदस्यहरु ियन गदाय देहायका कुराहरुमा ध्यान पयुायउन ुिरुरी देशखन्छ। 

क) साझा उद्धेश्य नलएका । 

ख) सभमान, सामाशिक एवं आनथयक स्तर भएका। 

ग) सकभर साक्षर एवं शशशक्षत कृषकहरु भएका र शैशक्षक स्तरमा समानता भएका। 

घ) समूहगत काययमा समय ददन सक्ने। 

ङ) उत्पादन समूहको हकमा सकेसभम संगसंगै खेत भएका। 

ि) एउटै समूदायमा बसोबास गने। 

छ) एकाघरको एक िना भन्दा बफढ सदस्य एउटै समूहमा सदस्यता नलन सक्ने छैनन।् 

ि) कुनै एक समूहमा आवद्ध भई सकेको सदस्य अको त्यस्तै प्रकृनतको समूहमा आवद्ध हनु सक्ने 
छैन। 
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झ) कृफष पेशालाई मखु्य पेशाको रुपमा अंगालेको हनुपुने। 

७. समूहको वनगयकरि: समूहका सदस्यहरुको लैफङ्गक सहभानगता समूहले ननशित गरेको क्षेत्रगत आधार 
साथै मूल्य शृ्रखलाको आधारमा कृषक समूहलाई फवनभन्न समूहहरुमा बनगयकरि गनय सफकन्छ। 

क) लैफङ्गक सहभानगताको आधारमा 
१. मफहला कृषक समूह 

२. परुुष कृषक समूह 

३. नमशश्रत कृषक समूह 

ख) क्षेत्रगत आधारमा  
१. बाली समूह  
२. वागवानी समूह 

३. वीि बफृद्ध समूह 

४. माहरुी पालन समूह 

५. रेशम खेती समूह 

६. कृफष बिार व्यवस्थापन समूह 

७. आई.फप.एम.कृषक समूह ईत्यादद। 

ग) मलु्य शृ्रखलाको आधारमा 
१. कृफष सामाग्री उत्पादन समूह ( फवउ उत्पादक, प्राङ्गाररक मल उत्पादक आदद) 
२. उत्पादन समूह  
३. प्रशोधन समूह 

४. बिारीकरि समूह ईत्यादद 

 

 

पररच्छेद ३ 

समूह गठन प्रकृया, कायय सनमनतको संरिना र पदानधकारीको शिभमेवारी 
८. समूह गठन प्रकृया 
क) प्रारशभभक कृषक भेला 

१. ईच्छुक कृषकहरुको भेला तथा अनभमशुखकरि काययक्रम आयोिना गने। 

२. सरोकारवाला ननकायहरुलाई आमन्त्रि गनय सफकने। 

३. कृषक भेलामा छलिलको एिेण्डा, नमनत, समय तथा स्थान तय गने। 
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४. कृषक भेला संञ्चालनका लानग कृषकहरु मध्ये एक िनाले शिभमेवारी नलई नेतवृ्व गने। 

५. कृषक भेलाको उद्धेश्य र आवश्यकता (समूह गठनको उदे्बश्य र आवश्यकता) बारे िानकारी 
पाने। 

ख) छलिल संञ्चालन  
१. कृषक भेलाको उद्धेश्य र आवश्यकता ( समूह गठनको उद्धेश्य र आवश्यकता) फवस्ततृ 

रुपमा प्रि पाने। 

२. कृषक भेलाका एिेण्डाहरुमा क्रमश: छलिल गदे बुाँदा फटपोट गरी ननियय पशुस्तका तयार 
गने। 

३. समूह सदस्य बन्न ईच्छुक व्याशिहरु छनौट गरी नामावली तयार गने। 

४. उि भेलाले तदथय सनमनत गठन र कायय फवभािन गने। 

ग) तदथय सनमनतको बैठक संञ्चालन  
१. बैठकको नबषय बस्तहुरु तय गरी तदथय सनमनतका सदस्यहरुलाई िानकारी ददने। 

२. सभबशन्धत ननकायहरुलाई ननमन्त्रिा गने। 

३. आवश्यक कागिात तयारी गने। 

४. समूहको फवद्यानको खाका तयार गने। 

५. समूह फहतकोष सभबशन्ध ननियय गने। 

६. समूहको उद्धेश्य र काययक्रम तिुयमा गने। 

७. सभबशन्धत ननकायमा फवधान दताय गराउन शिभमेवारी ददने। 

८. तदथय सनमनत गठन भएको एक मफहना नभत्र प्रारशभभक साधारि सभाको आयोिना गने 

घ) प्रारशभभक साधारि सभाको संञ्चालन र शिभमेवारी 
१. ७ सदस्यीय कायय सनमनतको गठन गने। 

२. समूहको वाफषयक कायय योिना तथा काययक्रम तयार गरी अनमुोदन गने। 

३. फवद्यान मस्यौदा मानथ छलिल एवं शस्वकृत गने। 

४. बैङ्क खाता संञ्चलान सभबशन्ध ननियय गने। 

५. आवश्यकता अनसुार ननियय गने। 

९. कायय सनमनतको संरिना: कृषक समूहको कायय सनमनतमा रहने गरी समावेशी नसद्धान्तको 
आधारमा देहाय बमोशिमको संरिना रहने छ। 

१. अध्यक्ष -१ 

२. उपाध्यक्ष-१ 
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३. सशिव-१ 

४. कोषाध्यक्ष-१  
५. सदस्य-३ 

नमशश्रत कृषक समूहको हकमा कायय सनमनतको पदानधकारी अन्तगयत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सशिव र 
कोषाध्यक्ष मध्ये कभतीमा १ पदमा मफहला अननवायय हनुपुने छ। यस बाहेक समूहले ननशित 
ब्याशिहरुलाई संयोिक तोकेर ऋि उपसनमनत, आनथयक उपसनमनत, प्राफवनधक उपसनमनत, प्रिारप्रसार 
उपसनमनत तथा बिार ब्यवस्थापन उपसनमनत िस्ता उपसनमनत गठन गरी शिभमेवारी प्रदान गनय 
सक्नेछ।ऋि उपसनमनत कोषाध्यक्षको संयोिकत्वमा गठन गनुयपनेछ।नमशश्रत समूहको हकमा कायय 
सनमनतमा कभतीमा ३५% मफहला प्रनतनननधत्व सनुनशित गराउन ु पनेछ।समूह गठन एवं फहतकोष 
पररिालनको सन्दभयमा प्रिाताशन्त्रक पद्धती अवलभबन गनेपनेछ। 

 

१०. पदानधकारीको काम, कतयव्य र अनधकार: कृषक समूहको काम, कतयव्य र अनधकार फवधानको 
दिा ५ मा तोफकए बमोशिम हनुेछ। 

 

पररच्छेद ४ 

समूह फवधान 

११.समूह फवधान: समूह फवधान कुनै संघ संस्थाको उद्धेश्य प्रानप्तको लानग फक्रयाकलाप संञ्चालन गनय 
बनाईएको नननत, ननयम तथा काननुको दस्तावेिको समूह र सदस्यहरुलाई उद्धेश्य प्रानप्तमा सहि 
गराउने खालको हनुपुनेछ। 

क) कृषक समूह फवधानमा हनुपुने प्रमखु गिुहरु 

१. नेपालको संफवधान र काननु संग नबाशझने। 

२. नेपालको कृफष नननतसंग मेल खाने। 

३. सिा, स्पि एक आपसमा नबाशझने, सरल भाषा प्रयोग भएको। 

४. प्रिाताशन्त्रक ढंगले िनुावी प्रकृयाद्धारा पदानधकारीहरुको ननवायिन हनुे प्रावधान राशखएको। 

५. फवधान संसोधनको प्रावधान भएको। 

६. मफहला सहभानगतालाई प्रोत्साहन गररएको। 

७. काययकारीिी सनमनत, साधारि सभा तथा साधारि सदस्यहरु फवि शशि सन्तलुन भएको। 

ख) फवधान बनाउने तररका 
१. उपसनमनतले मस्यौदा तयार गने। 
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२. नमनुा फवधानको प्रयोग गरेर प्रत्येक दिा उपदिामा छलिल गरी आफ्नो संस्थाको उद्धेश्य 
अनसुार मस्यौदा फवधान तयार गने। 

३. मस्यौदा फवद्यानलाई साधारि सभामा छलिल गरी पाररत गने। 

४. पाररत फवधानलाई सभबशन्धत संस्थामा दताय गराउन पहल गने। 

ग) फवधान संशोधन: फवधान संशोधनको लानग अपनाउन ुपने केफह िरिहरु तल प्रस्ततु गररएको छ। 

१. फवधान संशोधन उपसनमनत गठन गने। 

२. संशोनधत फवधानलाई कायय सनमनतमा प्रस्ततु गरी पाररत गने। 

३. साधारि सभाको कशभतमा ननशित ( फवधानमा तोफकए बमोशिम) बहमुतद्धारा पाररत गने। 

४. संशोनधत फवधानलाई पफहले दताय गररएको कायायलयमा पेश गने। 

५. सभबशन्धत कायायलयले संशोनधत फवधानलाई स्वीकृत गरेपनछ मात्र फवधान संशोधन भएको 
मानननेछ। 

 

 

पररच्छेद ५ 

कृषक समूह दताय, पनुयगठन तथा नफवकरि 

१२. कृषक समूह दताय गने: स्थाननय तहको आनथयक फवकास शाखा/कृफष क्षेत्र हेने ईकाई/शाखामा 
कृषक समूह दताय गररनेछ।यसको लानग कृषक समूहले समूह फववरि िारम सफहतको ननवेदन ( 
अनसुशुि-७) तथा समूह फवधान ( अनसुशुि-१) सफहतको ननवेदन सो ईकाई/शाखामा पेश 
गनुयपनेछ।यसका लानग सभबशन्धत ईकाई/शाखाले कृषक समूह दतायको लानग रु.१००।- रािश्व शलु्क 
नलई दताय गनुयपनेछ। साथै सो समूहलाई सभबशन्धत ईकाई/शाखाले कृषक समूह दताय प्रमाि-पत्र 
(अनसूुशि-३) ददन ुपनेछ।यसरी दताय गररएको कृषक समूहको अवनध २ बषय रहनेछ। 

 

१३.कृषक समूह पनुयगठन गने: फवधानमा उल्लेख भए बमोशिम कृषक समूहले आफ्नो आवश्यकताको 
आधारमा समूह पनुयगठन गनय सक्नेछ।साथै कृषक समूहको साधारि सभा बषयको एक पटक भाद्र 
मसान्त सभममा गनुयपने हनु्छ।कृषक समूहले आफ्नो समूहको साधारि सभा/पनुयगठन गरी सभबशन्धत 
ईकाई/शाखालाई िानकारी ददन ुपनेछ। 

 

१४.कृषक समूह नफवकरि गने: कृषक समूहले आफ्नो कृषक समूह दताय प्रमाि पत्रको २ बषय अवनध 
परुा भैसकेपनछ नफवकरि गनुयपनेछ। यसको लानग कृषक समूहले प्राप्त गरेको कृषक समूह दताय प्रमाि 
पत्र सफहतको ननवेदन सभबशन्धत ईकाई/शाखामा भयाद सफकएको ३५ ददन नभत्र पेश गनुयपने छ र सो 
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को लानग रु ५०।- रािश्व शलु्क नलई नफवकरि गनुुयपनेछ।भयाद सफकएको ३६ औ ददन देशख एक 
बषय सभम रु १००।- रािश्व शलु्क नलई नफवकरि गनय सफकनेछ।एक बषय सभम पनन नफवकरि 
नगरेको खण्डमा प्रनत बषय रु.१००।- को दरले नफवकरि शलु्क थप हुाँदै िानेछ। 

 

पररच्छेद ६ 

समूह श्रोत/फहतकोष संकलन तथा पररिालन 

१५. श्रोत/फहतकोष पररिालन: समूहमा संकलन भएको रकम नशिकको बैकम खाता खोली िभमा 
गनुयपदयछ र समूह अध्यक्ष वा सशिव र कोषाध्यक्षको संयिु दस्तखतबाट सो खाताको संञ्चालन 
गनुयपनेछ।समूहले गरेको कुल लगानी मध्ये कभतीमा ५०% लगानी कृफष क्षेत्रमा गनुयपने छ।ऋि 
प्रवाह गदाय लाग्ने ब्यािदर साधारि सभाले ननधायरि गनेछ। कुनै कृषक समूहले उि समूहको सदस्य 
नरहेको व्याशिलाई लगानन गनय पाउने छैन। 

पररच्छेद ७ 

समूहमा लेखा व्यवस्थापन 

१६.समूहमा लेखा व्यवस्थापन: समूह संञ्चालनको ननशभत आनथयक तथा व्यवसाफयक कारोबारमा 
ननभनानसुारका मखु्य ४ वटा खाता राखेर सरल तररकाले लेखा व्यवस्थापन गनय सफकने छ। क) 
सभपनत ( नगद तथा शिन्सी) खाता ख) सामान फवक्री तथा आभदानी खाता ग) सामान खररद तथा 
खिय खाता र घ) दाफयत्व खाता   
 

क) सभपनत ( नगद तथा शिन्सी) खाता : यस खातामा कृषक समूहहरुको स्वानमत्वमा रहेको 
धनमाल, िायिेथा,सभपनत लगायत लगानी रकम, अरुबाट पाउनपुने रकम आदद समावेश 
गररएको हनु्छ। यसमा खास गरी समूहको नाममा रहेको नगद तथा बैङ्क मौिात, लगानी, 
ऋि, ददएको रकम, अरुबाट पाउन ुपने फहसाबहरु समावेश गररएको हनु्छ।यसमा समूहको 
सभपनत बफृद्ध हदुााँ डेफवट र घटदा के्रनडट हनु्छ। 

ख) सामान नबक्री तथा आभदानी खाता: यस खातामा कृषक समूहहरुको सरसामान र सेवा फवक्रीबाट 
प्राप्त रकम लगायत लगानी तथा ऋिबाट प्राप्त ब्याि आभदानी,ब्यापारी छुट सफुवधा, संघ 
संस्थाबाट प्राप्त अनदुान, सदस्यता र प्रवेश शलु्क, शस्थर सभपनत भाडामा ददए वापत प्राप्त रकम, 
हियना वापत प्राप्त रकम आदद आभदानी समावेश गररएको हनु्छ। यस खाताको अन्त्यमा 
देखाईने कुल मौज्िात समान्यतया डेफवट हनु्छ। 
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ग) सामान खररद तथा खिय खाता : यस खातामा कृषक समूहहरुले खररद गने सरसामान र सो 
को ढुवानीमा लाग्ने ज्याला तथा खिय लगायत कायायलय संञ्चालन खियहरु तलव भिा, ममयत, 
घरभाडा, धारापानी, नबिलुी, ब्याि खिय,ह्रास कट्टी रकम, बैठक भिा,फवफवध आदद खियहरु 
समावेश गररएको हनु्छ।यस खाताको अन्त्यमा देखाईने कुल मौज्िात सामान्यतया के्रनडट 
हनु्छ। 

घ) दाफयत्व खाता: कृषक समूहहरुले अरुलाई बझुाउन ु पने सबै प्रकारको फहसाब रकम यस 
खातामा िढाउन ुपदयछ।यसमा सदस्यहरुको शेयर पुाँिी, बित रकम, नडपोशिट रकम, धरौटी 
रकम,ऋि रकम, कसैलाई भिुानी ददन ुपने फहसाब लगायतका अन्य दाफयत्वहरु समावेश 
गररएको हनु्छ। यस खातामा खिय डेफवट हनु्छ भने आभदानी के्रनडट हनु्छ। यसमा खिय 
डेफवट, आभदानी के्रनडट र शेष मौज्दात गरी ३ वटा महलहरु रहेका हनु्छन।् 

सभपनत ( नगद तथा शिन्सी खाता), खिय खाता र दाफयत्व खाता क्रमश अनसुिुी ११, १२, १३ र 
१४ अनसुार बनाउन सफकनेछ। आवश्यकता अनसुार अन्य सहायक खाताहरु पनन प्रयोग गनय सफकन े
छ। 

 

पररच्छेद ८ 

समूह सञ्चालन/ पररिालन 

१७. समूह संञ्चालन/पररिालन 

क) समूहको समस्या एवं आवश्यकताको पफहिान तथा प्राथनमकता: समूहका कनतपय समस्याहरु हनु 
सक्छन ्र ती सबै कृफष संग सभबशन्धत नहनु पनन सक्छन।्कृफष संगै सभबशन्धत कनतपय समस्याहरु 
िसको समाधान आनथयक फवकास शाखा/ कृफष शाखा/ कृफष क्षेत्र हेने शाखा/ ईकाईको पररनध एवं 
क्षमता भन्दा बाफहर हनु सक्छन ्त्यस फकनसमका समस्याहरु उपलव्ध स्रोत साधन, समूह सदस्यहरुको  
क्षमता एवं प्रफवनधहरुको आधारमा नतनीहरुको प्राथनमकता तोकी सरल एवं कम खशियलो समाधान 
पफहले नै खोज्न ुपनेछ। 

ख) समूह संञ्चालनको लानग ननयमहरुको फवकास: आफ्नो उद्धेश्यहरु परुा गनय हरेक समूहले आफ्नो 
ननयमहरु बनाउन ुपनेछ।अन्य ननयमहरुको साथै आफ्ना पदानधकारीहरुको ियन फवनध र नतनको कायय 
अवनध नतनमा समावेश भएको हनु ुपनेछ। 

ग) आयमलुक फक्रयाकलापहरु: सबै समूह सदस्यहरुले, व्याशिगत एवं समूहगत रुपमा समेत उनीहरु 
नसत उपलब्ध स्रोत र साधन अनसुार आफ्नो ईच्छा अनकुुल एउटा वा त्यो भन्दा बढी आयमलुक 
फक्रयाकलापको थालनी गनुयपनेछ। 
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घ) परुस्कारको व्यवस्था: प्रत्येक बषय सहमनतका आधारमा छाननएको सबैभन्दा राम्रो काम गने एक 
सदस्यलाई समाबेशीको आधारमा आफ्नै श्रोत/फहतकोषबाट परुस्कार ददने व्यवस्था नमलाउन सफकनेछ। 

ङ) अनबलभब सेवा तथा सहयोग पयुायउने: फवनभन्न ननकायहरुबाछ सेवा तथा सहयोग माग गरेमा 
अनबलभब सहयोग गने र यसरी प्रदान गररने सेवाहरु कृषक समूहको माध्यमबाट पयुायउदा एक अकोनसत 
नबाशझने हनु ुपनेछ। 

ि) समूह सदस्यहरुको नसप तथा क्षमता फवकास: तानलम मािय त समूह सदस्यहरुको आत्म फवश्वास 
बढाउनकुो साथै उनीहरुमा नसप तथा क्षमता फवकास र ईच्छाको अनधबफृद्ध गने भएकोले प्रभावकारी, 
कुशल एवं ददगो रुपमा समूहलाई गनतशशल बनाई समूहको उद्धेश्य हानसल गनय समूह सदस्य र 
पदानधकारीहरुलाई सभबशन्धत ननकायहरुसंग समन्वय र सहकायय गरी समय सापेक्ष र व्यवहाररक 
तानलमको लानग पहल गनुय पनेछ।यदद सहकायय गनय नसकेमा कृषक समूहले स्वयं आिै व्यवस्थापन 
गनुय पनेछ। 

छ) सपुररवेक्षि, अनगुमन, मलु्याङ्गन: प्रत्येक बषय समूहले संञ्चालन गरेको फवनभन्न फक्रयाकलापहरुको 
अनगुमन, सपुररवेक्षि र मलु्याङ्गन गनय एक ३ सदस्यीय उप सनमनत बनाउन सफकनेछ। 

 

पररच्छेद ९ 

समूहमा मदभेद व्यवस्थापन  
१८. मदभेद व्यवस्थापन प्रफक्रया: समूह पररिालनको सभबन्धमा उशब्िएका हरेक मदभेदहरुको ननरुपि 
सभबशन्धत वडा स्तर/ सेवा केन्द्रमा रहने कृफष प्राफवनधकले गने छ।यसरी वडा स्तर/सेवा केन्द्रमा 
गररएको ननरुपिसंग असहमत हनुे पक्षले सभबशन्धत स्थाननय तहको आनथयक फवकास शाखा/कृफष 
शाखा/कृफष क्षेत्र हेने शाखा/ईकाईमा पनुरावेदन गनय सक्नेछ।उि शाखा/ईकाईले गरेको ननरुपिसंग 
असमहत हनुे पक्षले सभबशन्धत स्थाननय तहको उप-मेयर/उपाध्यक्षको संयोिकत्वमा तपशशल बमोशिम 
गदठत ३ सदस्यीय मदभेद व्यवस्थापन सनमनत समक्ष पनरावेदन गनय सक्नेछ। 

क) िन प्रनतनननधको तिय बाट उप-मेयर/उपाध्यक्ष                         संयोिक १ िना 
ख) कृषक प्रनतनननधको तिय बाट राफिय कृषक समूह महासंघ प्रनतनननध         सदस्य १ िना 
ग) सभबशन्धत ननकाय तिय  बाट सदस्य आनथयक फवकास शाखा प्रमखु/प्राफवनधक  प्रनतनननध १ िना 

मदभेद ननरुपिका सभबन्धमा उि सनमनतको व्याख्या नै अशन्तम हनुेछ। 
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पररच्छेद १० 

कृषक समूहमा योिना तिुयमा र श्रोत साधनको फवकास 

१९. योिना तिुयमा प्रकृया:  कृषक समूहले कृफष काययक्रमको योिना तिुयमा प्रकृयालाई देहायका 
आधारमा आयोिना ननमायि गरी योिना तिुयमा गनुयपनेछ। 

क) आयोिनाको नाम 

ख) पषृ्ठभमुी: आयोिनाको आधारभतु तथ्याङ्ग, संभभावना, अवसर र िनुौती 
ग) आयोिनाको उद्धेश्य 

घ) आयोिनाको प्रनतिल 

ङ) आयोिना संञ्चालन गररने क्षेत्र  
ि) आयोिनाको अवनध 

छ) आयोिनाको कृयाकलापहरु 

ि) लाभाशन्वत पररवार संख्या: प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, न्यनु आय वगय, मफहला, दनलत, िनिाती 
आदद 

झ) आवश्यक कारक तत्वहरु 

ञ) आनथयक सारांश 

ट) आयोिनाको फकनसम: समूहको आफ्नै लगानी, साझेदारीमा संञ्चनलत 

ठ) आयोिना कायायन्वयन व्यवस्थापन, अनगुमन, मलु्याङ्गकन प्रकृया 
ड) आयोिनाको दीगोपनाको लानग गररने काययफववरि 

ढ) आयोिनाबाट हनुे वातावरिीय प्रभाव 

वाफषयक कायय योिनाको नमनुा ढााँिा अनसूुिी-१५ मा उल्लख गररएको छ। 

२०. स्थाननय श्रोत, साधनको फवकास र संञ्चालन: समूहको वाह्य ननभयरता साथै उत्पादनको प्रनत ईकाई 
खिय पनन घटाउनका लानग समूहले स्थाननय स्रोत, साधनको फवकास र संञ्चालनमा उशित ध्यान ददन ु
पनेछ। 

 

पररच्छेद ११ 

सरोकारवाला ननकायको भनुमका एवं उिरदाफयव्व 

२१. स्थाननय तह अन्तगयतको आनथयक फवकास शाखा/ कृफष शाखा/कृफष क्षते्र ईकाई/ शाखा 
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१. समूहको काययक्रम तथा बिेटको आवश्यकताको आधारमा स्थाननय तहको काययक्रम र बिेट 
बनाउन ुपनेछ।समूहको काययक्रम तथा बिेट कृफष प्राफवनधक/ अनधकृतले नसधै वा सभबशन्धत वडा 
कायायलय मािय त सभबशन्धत स्थाननय तहको आनथयक फवकास शाखा/कृफष शाखा/ कृफष क्षेत्र हेने ईकाई/ 
शाखामा पठाउन ुपनेछ। 

२. आनथयक फवकास शाखा/कृफष शाखा/कृफष क्षेत्र हेने ईकाई/शाखाले आफ्नो तथा वडा कायायलय 
मातहत कायय गने सबै प्राफवनधक कमयिारीहरुको सभपूिय काययको अद्यावनधक रेकडय राख्नपुनेछ।यो 
सूशिले कृषक समूहहरुलाई सघाउने सभभाफवत सबै र कुनै खास समयमा वास्तफवक रुपमा उपलब्ध 
हनुे कमयिारीहरुको पफहिान गराउाँछ। 

३. कृषक समूहको हालको संख्या, नतनको फवकासको फवनभन्न तह ( गठन हनु लागेको, संञ्चानलत हनु 
लागेको तथा पररपक्व हनुे लागेको) को आाँकडा कृषक समूह वडा कायायलयको रकडयबाट पररमाियन 
गनुय पनेछ। 

४. आनथयक फवकास शाखा/कृफष शाखा/कृफष क्षेत्र हेने ईकाई/शाखाले नबषय फवशेषज्ञ सफहतको टोली 
गठन गरी समूह बैठकमा भाग नलने, समूह सदस्यहरुको तानलम संञ्चालन गरेको काययक्रमहरुको 
सपुररवेक्षि एवं अनगुमन गने कामको काययतानलका बनाउन ुपदयछ र सोही अनसुार पररिालन गने 
गनुयपनेछ। 

५.समूहका सदस्यहरुलाई समस्या पफहिान गनय र नतनको समाधान गनय सहयोग पयुायउने तथा फिल्डमा 
काययरत कृफष प्रसार काययकतायहरुलाई समेत तानलम ददनपुनेछ। 

६. उत्पादन खिय घटाउन र िग्गाको उत्पादकत्व बढाउनका लानग स्थाननय एवं वाह्य स्रोतहरुको 
कुशलता पवुयक उपयोग गने ज्ञान, नसप, एवं तररकाहरु फिल्डमा काम गने कृफष प्रसार काययकतायले 
नसकाउन ुपनेछ। 

७. हालको अनभुवले एउटा समूह पररपक्व र आत्मननभयर हनु ुअगावै सघाउने माननसहरुको सेवा माग 
अनत बढेर िान सक्ने संकेत ददन्छ।तसथय कृफष शाखाले फवद्यमान समूहहरुको बदनलाँदो माग नबढोस ्
भने्न हेक्का राख्नपुनेछ।अन्यथा यस्तो शस्थनत उत्पन्न हनु सक्छ फक भफवष्यमा सेवाको लानग हनुे माग, 
कनतपय नयााँ समूहहरुको माग कनतपय नयााँ समूहहरुको गठनको कारिले परुा गनय नसफकयोस।् 

 

२२. वडा कायायलय/ सेवा केन्द्र 

१. वडा कायायलय/सेवा केन्द्रका प्रमखु/ कृफष क्षेत्र हेने प्राफवनधकले समूहको गठन, संञ्चालन र अन्तत 
पररपक्व हनुमुा प्राफवनधक सहयोग गनुय पनेछ। 
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२. बाफषयक कायय तानलकामा आफ्नो काययक्षेत्रका कृषक समूहहरुको बैठकमा भाग नलने, कृषक समूहको 
ननरीक्षि गने तानलका पनन समावेश गरर कायायलयमा राख्नपुदयछ र सोही अनसुार कायय गनुयपनेछ। 

३.आफ्नो कायय क्षेत्रको फवद्यमान कृफष अवस्थाको आधारभतु आाँकडाहरु संकलन गनुय पनेछ। 

४.कृषक समूहहरुलाई उनीहरुको समस्या पफहिान गनय, आफ्नो क्षमता, िाहना र स्रोत अनसुार नतनको 
समाधान गनय सघाउाँदा पथप्रदशयक, तानलमकताय, गनत प्रदान गने, समन्वय कताय तथा काययक्रम 
कायायन्वयनको रुपमा काम गनुय पनेछ। 

५. समूहको कृयाकलाप र प्रगनत अद्यावनधक अनधलेख एउटा िारममा उल्लेख गरी राख्नपुनेछ। 

६. वडा कायायलय/सेवा केन्द्र प्रमखु गाउाँ/नगर काययपानलकाको कायायलय संग सभपकय  राख्न उतरदायी 
राख्न उिरदायी हनु ुपनेछ।  
७. वडा कायायलय/ सेवा केन्द्र प्रमखुले सभभव भए स्रोत नमनुा एवं समूहको कृयाकलापको 
अनभुवहरुको एउटा पशुस्तका बनाउन ुपनेछ।सबै वडा कायायलयका पदानधकारीहरुले यसमा सहायता 
गनुय पनेछ।यी अनभलेख वा साधनहरुको संकलन एवं नफवकरि भैरहन ुपनेछ।  
८. कृफष प्रसार काययकतायहरुले समूह बैठकलाई सघाउन आफ्नो साप्ताफहक वा पाशक्षक वा मानसक कायय 
तानलका तयार गनुय पनेछ र वडा कायायलयमा तथा आफ्नै प्रयोगको लानग राख्न ुपनेछ र हरेक बैठकमा 
भाग नलन ुपनेछ। 

९. वडा कायायलय/सेवा केन्द्रमा रहने प्राफवनधकले समूहमा कृषकहरुको समस्या पफहिान, प्राथनमफककरि 
एवं समस्या समाधानका लानग तररका अपनाउन सहयोग गनुयपनेछ। 

१०. गनतशशल समूहहरुलाई आफ्नो मौसमी एवं बाफषयक काययक्रम कायायन्वयन तानलका बनाउन 
उनीहरुले सहयोग गनुय पनेछ।उनीहरुले समूहहरुलाई िाफहने कृफष समाग्रीहरु, ऋि र प्राफवनधक सेवा 
तथा सहयोगको सशुि तयार पानय मद्दत गनुय पनेछ। 

११. कृषक समूह फववरि अनसुशुि ७ अध्यावनधक गददै  िान ुपनेछ। 

१२. समूहको ननियय एवं काययहरु संकलन गनय प्रनतवेदन िारमहरु िारम नं. ३ र िारम नं. ४ भनुय 
पदयछ। 

 

पररच्छेद १२ 

सपुररवेक्षि, अनगुमन एवं मलु्याङ्गन 

२३. सपुररवेक्षि, अनगुमन एवं मलु्याङ्गन: संशघय कृफष भनुम व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, कृफष 
फवभाग र ती मागहतका ननकायहरु तथा प्रादेशशक कृफष मन्त्रालय, कृफष फवभाग र ती मातहतका 
ननकायहरुले कृषक समूहको सपुररवेक्षि, अनगुमन एवं मलु्यांकन िनुसकैु समयमा गनेछ।आवश्यक 
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तथ्याङ्कहरु मखु्यतया प्रनतवेदन िारममा समावेश कृषक समूहहरुले प्रयोग गने मानसक र वाफषयक 
प्रनतवेदन िारामहरु र समूह स्तरमा फवश्लषेि वडा कायायलय/सेवा केन्द्र स्तरमा प्रनतवेदन तयार गरी 
अशन्तम रुपमा सभबशन्धत स्थाननय तहको आनथयक फवकास शाखा/कृफष शाखा/ कृफष क्षेत्र हेने ईकाई/ 
शाखाको प्रमखुलाई ददन ुपनेछ। 

 

पररच्छेद १३ 

फवफवध 

२४. सभबन्ध र समन्वय: कृफष फवकासका काययक्रमहरुमा सरोकारवाला फवनभन्न सरकारी एवं गैर 
सरकारी एवं गैर सरकारी ननकायहरु नबि आपसी सभबन्ध र समन्वय हनु ुअनत आवश्यक छ।नतनको 
स्थापना औपिाररक एवं अनौपिाररक, व्याशिगत तथा आनधकाररक रुपमा हनु सक्दछ।िनुसकैु 
अवस्थामा पनन कृफष प्रसारका पदानधकारीहरुले सबै स्तरमा (फिल्ड देशख केन्द्रसभम) अन्य  सभबशन्धत 
ननकायहरुलाई कृफष फवकासका फवनभन्न िरिहरुमा गनतशशल एवं सकारात्मक सहयोग परु् याउन प्ररेरत 
गनयमा ननिाययक एवं अहं भनुमका खेल्न ुपनेछ। 

१.कृफष फवकासको सभपूिय शिभमेवारी स्थाननय तहको आनथयक फवकास शाखा/कृफष शाखा/कृफष क्षेत्र 
हेने ईकाई/शाखा एवं यस अन्तगयत काययरत पदानधकारीहरु उपर पदयछ। त्यसकारि सभबशन्धत ईकाई 
शाखाले ऋि, समाग्री एवं नसंिाई उपलब्ध गराउने ननकायहरु साथै बिार व्यवस्था नमलाउने संस्थाहरु 
संग सभपकय  स्थाफपत गनुय पनेछ। 

२. सभबशन्धत ईकाई/शाखा तथा यस अन्तगयतका सभबशन्धत पदानधकारीहरुले कृषक समूह, गा. पा./ 
न.पा. शि.स.स. राफिय एवं अन्तराफिय गैर सरकारी संस्थाहरु संग ननयनमत सभपकय  राख्नपुनेछ। 

३.वडा स्तर/सेवा केन्द्रमा रहने कृफष प्राफवनधकले स्थाननय रािनननतज्ञ तथा ननवायशित प्रनतनननधहरुसाँग 
पनन राम्रो सभपकय  स्थाफपत गनुय पदयछ। यसको अलावा काययक्षेत्रमा रहेका सरकारी कायायलय, स्थाननय 
ननकायका पदानधकारीहरु, स्कुलका शशक्षकहरु, व्यापारीहरु एवं सहकारी संस्थाका सदस्यहरु संग 
बषयको २ पटक समन्वय बैठक राख्न ुपनेछ। 

२५. समूह गठनको लानग खिय सभबन्धमा: कुनै नयााँ कृषक समूह गठनको लानग आवश्यक पने खिय 
स्थाननय दररेट अनसुार समूह गठन गने ननकायले गनेछ भने समूहको अन्य खिय िस्तै ननयनमत बैठक, 
साधारि सभा आदद लगायतमा लाग्ने अन्य खियहरु समूहको आफ्नो स्रोतबाट व्यहोनुय पनेछ। 

२६. कृषक समूहको आवद्धता : कृफष पेशाको माध्यमद्धारा कृफष क्षेत्रमा योगदान पयुायउने उद्धेश्यले 
सभबशन्धत सरकारी कायायलयमा दताय भएका कृषक समूह हरु एवं कृफष सहकारीहरु सभबशन्धत स्थाननय, 
शिल्ला, प्रादेशशक र संशघय तहमा राफिय कृषक महासंघमा आवद्ध हनु सक्नेछ। 
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२७. कृषक समूहको सहकारीकरि: कृषक समूहलाई बढी सफक्रय, प्रभावकारी, ददगो र कृषकहरुको 
उन्नतीमा झनै योगदान गनय सक्ने बनाउनको ननशभत सो क्षेत्रमा केफह कायय अनभुव भएको समूहले 
िाहेमा सहकारीमा पररित गनय सफकनेछ।समान्यतया: सहकारी ऐन, २०४८ अनसुार तोफकएको ढााँिा 
परुा भएको अवस्थामा कृषक सहकारी संस्था दताय गनय योग्य हनु सक्नेछन।्कृषक सहकारी संस्था 
गठन गदाय देहायका आधार परुा भएका संस्था बढी ददगो हनु सक्नेछन।् 

क) कृषक समूहको रुपमा ३ बषयको अनभुव भएको। 

ख) पयायप्त बित संकलन एवं संञ्चालन भएको। 

ग) व्यवसाफयक फक्रयाकलापहरु संञ्चालन गनय सक्षम भएको। 

साथै समूहको नाममा रहेको सभपूिय िल- अिल सभपनत उि समूह भंग भएर बनेको सहकारी दताय 
भएपनछ सो सहकारीको नाममा स्वत: हनुेछ। 

२८. अमान्य हनुे: मानथ िनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पनन नपेालको प्रिनलत मूल काननु साँग बाशझने 
यस्ता दिाहरु बाशझएको हदसभम अमान्य हनुेछ। 

 

 

अनसूुशि-१ 

कृषक समूहको फवधान (नमनुा) 
पररिय  
नेपालिस्तो फवकासोन्मखु मलुकुको लानग समूहको अवधारिा अत्यन्त महत्वपूिय छ।त्यसमा पनन कृफष 
फवकासको सन्दभयमा समूहले अझै अहम ्भनुमका खेल्दछ।कृषकै कृषकले भररएको हाम्रो िस्तो देशमा 
नसनमत िनशशि र श्रोत साधनबाट कृषक बगय फवि यथोशित सेवा पयुायउन कदठन र बढी खशियलो पनन 
हनुे हुाँदा कृषक समूह सेवा प्रवाह गने उपयिु माध्यम हनु सक्छ। 

  यस सन्दभयमा समूह देशख नलएर संञ्चालन र पररपक्व अवस्था नपगेुसभम अत्यन्त सावधानी नलनपुने 
हनु्छ।अनलकनत समय बढी नै लगाएर समूहले मतुयरुप पाउन ुपदयछ। स्वत: स्िुतय समूहमात्र ददगो र 
स्वावलभबी हनु्छन।् समूह गठन भएपनछ समूह नभत्र योिना तिुयमा कायायन्वयन, अनगुमन, मलु्याङ्गनको 
साथै बैठक संञ्चालन िस्ता काययहरु सही अथयमा संञ्चलान गनुयपदयछ।समूह नभत्रको पारदशशयता, 
प्रिाताशन्त्रक अभ्यास र ईमान्दाररताबाट समूह लक्ष्य र सदुृढ बने्न कुरा ननशित छ। 
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प्रस्तावना 
कृफषिन्य बस्तकुो उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउन, उत्पादन सामाग्री सलुभ बनाउन, उत्पाददत सामाग्रीको 
फवक्री फवतरि,भण्डारि व्यवस्थापन गरी उन्नत फवउ एवं आयबफृद्ध बित संकलनबाट आत्मननभयर हनुको 
लानग कृफष शाखा ……………………. नगर काययपानलकाको सहयोगमा श्री ……………………………… 

कृषक समूह गठन गयौ। 

१ प्रारशभभक: 
१.१ संशभक्षप्त नाम र प्रारभभ: 

क) क)यस समूहको नाम श्री ………………………………………………… कृषक समूह -२०७५ 
रहने छ। 

ख) यो फवधान समूह सभबशन्धत स्थानीय तहको आनथयक फवकास शाखा/कृफष शाखा/कृफष क्षेत्र हेने 
ईकाईमा दताय भए पनछ तरुुन्त लाग ुहनुेछ। 

 

१.२ पररभाषा: 
फवषय र प्रसंगको अको अथय नलागेमा यो फवधानमा 

क) समूह भन्नाले यस फवधानम उल्लेशखत कृफष काययद्धारा कृफष उपिको उत्पादन, उत्पादकत्व 
बढाई आय आियन गनय ईच्छुक कृषकहरुको समूहलाई िनाउने छ। 

ख) सदस्य भन्नाले कृषक िो …………………………………. कृषक समूहको उद्धेश्य अनसुार 
उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन फवधानको दिा ३ बमोशिमको सदस्यता नलएको हनु्छ। 

ग) कायय सनमनत भन्नाले फवधान अनसुार ननवायशित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सशिव, सह-सशिव, कोषाध्यक्ष 
तथा सदस्य पदानधकारीहरुलाई िनाउने छ। 

घ) साधारि सभा भन्नाले यस फवधानको दिा ४ बमोशिम गदठत सभालाई िनाउने छ। 

१.३ समूहको छाप: 
गोलोघेरा नभत्र यस समूहको नाम श्री ……………………………… कृषक समूह- २०७५ पढ्न सफकनेछ। 

१.४ समूहको कायायलय ……………………… शिल्ला ………………………………….. न.पा. वडा नं. मा 
रहनेछ। 

१.५ समूहको दताय:  
कृषक समूह सभबशन्धत स्थाननय तहको आनथयक फवकास शाखा/कृफष शाखा/कृफष क्षेत्र हेने शाखा/ 
ईकाईमा दताय गनुय पनेछ। साथै अननवायय रुपमा आन्तररक रािश्व कायायलयमा समेत दताय गरी स्थायी 
लेखा नभबर (PAN) नलन ुपनेछ। 
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२. उद्धेश्य र कायय 
२.१ उद्धेश्य: 
सदस्यहरुको सामाशिक, आनथयक, कृफष िन्य व्यवसाफयक, फहतलाई ध्यानमा राखी देहायका उल्लेशखत 
समूहको उद्धेश्य हनुेछ। 

क) कृफष व्यवसायलाई आधनुनकीकरि एवं फवफवनधकरि गरी उत्पादकत्व, उत्पादन बफृद्धका लानग 
एक िटु भई काम गने। 

ख) सदस्यहरुको आनथयक एवं सामाशिक शिवनस्तर उठाउने। 

ग) सदस्यहरुमा स्वालभबनको ज्ञान, पारस्पररक सहयोग र नमतव्यफयताको भावनानसल गने। 

समूहको फवधानको दिा २.१ बमोशिम उद्धेश्यहरु प्राप्त गनय यो समूहले देहाय बमोशिम काययहरु 
गनेछ। 

१. उन्नत प्रफवनधबाट खेती गरी उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने। 

२. फवि बफृद्ध गरी आत्म ननभयर हनुे। 

३. उन्नत प्रफवनध अपनाउने। 

४. कृफष उत्पादन बाट आय बफृद्ध गने। 

५. समूह बाट बिार ब्यवस्थापन गने। 

६. कृषकद्धारा उत्पाददत बस्तकुो मलु्यमा एक रुपता ल्याउने। 

७. भण्डारिको ब्यवस्था। 

८. सदस्यको सीपमा वफृद्ध गनयका लानग अन्य काययक्रमहरु तिुयमा गरी संञ्चानलत गने।  

९. सदस्यको आनथयक अवस्था सधुार गनय सके फवनभन्न फकनसमका अन्य फक्रयाकलाप संञ्चालन गने। 

१०. सदस्यहरु फवि स्वालभबन, पारस्पररक सहयोग एवं नमतब्ययीता अनभवफृद्ध गरी ननयनमत 
बित गने बानी प्रबधयन गने। 

११. समूह सदस्यहरुमा उत्पादनशशल आयमलुक उद्धेश्यका लानग सदस्यहरुलाई सलुभ 
ब्यािदरमा ऋि प्रदान गने।  

१२. आफ्नो उदेश्य परुा गनयका लानग समान उद्धेश्य भएका स्थाननय क्षेत्र, राफिय र 
अन्तराफिय संघ संस्थाहरुसंग सहयोगात्मक भावना राख्न।े 

१३. कृफष संग सभबशन्धत अन्य कृषक समूह, सहकारी, फवनतय संघ संस्थासंग सभपकय  कायम 
राखी िानकारी एवं सूिना आदान प्रदान गने।यस क्षेत्र/भेगको कृषकहरुद्धारा उठाईएको 
समस्याहरु सभबशन्धत ननकायहरुलाई सभपकय  गरी सामाधान ननकाल्ने प्रयास गने। 
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१४. उन्नत फवउ, रसायननक मल,सधुाररएको औिार, फकटनाशक नबषादी आदद फवक्री फवतरि 
गने। 

१५. नसंिाई सफुवधा उपलब्ध गराउने। 

१६. खेती फवकास योिना तयार गनय एवं पकेट प्याकेि काययक्रमलाई सहयोग पयुायउने। 

१७. सघन कृफष फवकास काययक्रमलाई सघाउ पयुायउने। 

१८. नगदे वाली उत्पादन,भण्डारि, प्रशोधन तथा फवक्री फवतरि व्यवस्था गने। 

१९. उन्नत भरुा उत्पादन तथा फवक्री फवतरि गने। 

२०. माछा उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने। 

२१. उत्पाददत माछाहरुको फवक्री फवतरिको लानग बिार व्यवस्था गने। 

२२. मत्स्य पालन सभबशन्ध प्राफवनधक सेवा पयुायउन सहयोग गने। 

२३. कृफष उपि उशित मलु्यमा खररद फवफक्र तथा ढुवानी गने। 

२४. कृफष उपि भण्डारि गनय गोदामको सफुवधा उपलब्ध गराउने। 

२५. कृफष उपि प्रशोधन गने। 

२६. प्रशोधन बस्त ुउशित मलु्यमा फवक्री गने। 

२७. श्रोत/फहतकोष संकलन गने। 

२८. संकनलत बित /फहतकोषको प्रभावकारी पररिालन गने। 

२९. समूह वा सदस्यलाई आवश्यक ऋि उपलब्ध गराउने। 

३०. मानथ उल्लेशखत उद्धेश्यहरु परुा गनय अन्य काययहरु गने। 

३. सदस्यता:  

एकै उद्धेश्य एवं समान आनथयक अवस्था भएको एवं यस समूहको फवधानको पररनध नभत्र रहने ईच्छा 
व्यि गरेको व्याशिलाई यस समूहको सदस्यता प्रदान गनय सफकनेछ।तर सदस्य हनु िाहने व्याशिले 
कशभतमा समूहका सदस्यहरुको नलशखत नसिाररस साथ अनसूुशि-४ अनसुार दरखास्त ददन ुपनेछ। 

३.१ सदस्यको लानग योग्यता: 
क) आिै खेतीपाती गरेको/गनय सक्षम भएको। 

ख) समूहको उद्धेश्य अनरुुप कायय गनय ईच्छुक भएको। 

ग) समूहको फवधान अनसुार कायय गनय मञ्जुर भएको। 

घ) कृषक- कृषक फवि आपसी सहयोग बढाउन ईच्छुक भएको। 

ङ) सदस्यताको लानग १६ बषय उमेर पगेुको हनुपुने छ। 

३.२ साधारि सदस्य:  
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सदस्यता शलु्क रु ……………….. नतरी साधारि सदस्यताको ननवेदन ददई कायय सनमनत ननियय बमोशिम 
साधारि सदस्यता प्राप्त गनय सक्ने छ।यस्तो सदस्यले मानसक बित रु ………… प्रत्येक मफहना िभमा 
गनुय पने छ। 

समूह गठन भईसकेपछी कुनै पनन योग्यता पगेुको व्याशिले समूहको सदस्यता नलन िाहेमा समूहमा 
आवद्ध प्रनत सदस्य बराबर उि नमनत सभम संशित फहतकोष र सोको ब्याि साथै ननयानसुार अन्य 
शलु्क बझुाई सदस्यता प्राप्त गनय सक्नेछ। 

३.३ सदस्यता कायम नरहने अवस्था (सदस्यको अयोग्यता) 
कायय सनमनतले ननभन अवस्थामा सदस्यहरुलाई सदस्यताको लानग अयोग्य ठहयायई सदस्यता समाप्त गनय 
सक्नेछ। 

क) तोफकएको मानसक बित तथा अन्य नतनुयपने रकमहरु ३ मफहनासभम ननतरेमा। 

ख) फवधानको उद्धेश्य फवपररत कायय गरेमा वा समूहको रकम वा कागिात फहनानमना गरेमा वा 
अन्य कुनै कारिले कायय सनमनतबाट ननस्काशन गरेमा। 

ग) सदस्य बाट रािीनामा ददएमा (सदस्य रहन निाहेर नलशखत ननवेदन कायय सनमनतले सदर 
नसिाररस गरेमा) 

घ) अपरानधक काययमा संलग्न भएको दोष प्रमाशित भएमा। 

ङ) कृफष पेशा त्यागी अन्य कायय गनय थालेमा। 

ि) मतृ्य ुभएमा। 

छ) समूहको नसद्धान्त वा ननयममा वा प्रनतष्ठामा आाँि आउने कायय गरेमा। 

४. साधारि सभा वा कायय सनमनत 

४.१ साधारि सभा: 
यस समूहको सदस्यता प्राप्त सभपूिय सदस्य साधारि सभाको सदस्य हनुे छ िनु समूहको उच्ितम 
ननकाय हनुेछ।यसले फवधान पाररत वा संशोधन गनय सक्नेछ।साधारि सभा बषयमा एक पटक बस्ने 
छ।तर आवश्यता अनसुार िनुसकैु वेला साधारि सभा बोलाउन सफकनेछ। 

४.२ साधारि सभाको अनधवेशन: 
कायय सनमनतले तोकेको नमनत र समयमा यस समूहको सशिवले अध्यक्षको परामशय नलई नलशखत 
सूिनाद्धारा सभपूिय सदस्यलाई साधारि सभाको स्थान, नमनत, समय तथा एिेण्डाको िानकारी गराउन ु
पनेछ। 

४.३ साधारि सभाको काम, कतयव्य र अनधकार 

क) कायय सनमनतलको ननवायिन गने तथा गठन गने। 
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ख) फवधान संशोधन गने। 

ग) बाफषयक बिेटको अनमुोदन गने। 

घ) समूहको बाफषयक काययक्रम शस्वकृत गने। 

ङ) समूहको बाफषयक कायय योिना बनाउने। 

ि) समूहले कायय योिना बनाउाँदा कशभतमा ६०% कृफष काययक्रम बनाउने। 

४.४ साधारि सभाको गिपरुक संख्या:  

समूहको साधारि सभाको बैठकमा कशभतमा पनन ५१% सदस्यहरुको उपशस्थनतमा हनु ुपने छ।यदद 
सो नभए िेरी ३ ददन नभत्र अको सभा बोलाउन ुपनेछ।यसमा कुल साधारि सदस्यको २५% उपशस्थनत 
भएमा पनन यो सभाको बैठक बस्नेछ। 

४.५ कायय सनमनत गठन फवनध: 
क) कायय सनमनत ७ सदस्यीय हनुेछ। 

ख) कायय सनमनतमा अध्यक्ष, सशिव, कोषाध्यक्ष तथा सदस्यहरु हनुेछन।् 

ग) कायय सनमनतका पदानधकारीहरुको बैठक हरेक मफहनाको ……………. गते/ददन हनुेछ।तर 
आवश्यकता भए िनुसकैु समयमा पनन बस्न सक्नेछ। 

घ) कायय सनमनतको पदानधकारीहरुको कायय अवनध २ बषयको हनुेछ। 

ङ) कायय सनमनतको कुनै पद खाली भएमा साधारि सदस्य मध्ये बाट कसैलाई पनन कायय सनमनतको 
पदमा सनमनतको बहमुतबाट मनोननत गनय सक्नेछ। 

ि) कायय सनमनतको कोरम २/३ लाई मानननेछ तथा ननियय बहमुतबाट हनुेछ। 

छ) साधारि सभाको सदस्यहरुले आिु मध्येबाट ननवायिन प्रकृयाद्धारा अध्यक्ष, सशिव, कोषाध्यक्ष 
तथा अन्य पदानधकारीको ियन गरर कायय सनमनत गठन गने छ।तर अध्यक्ष, सशिव, कोषाध्यक्ष 
मध्ये एक पदमा मफहला सदस्य अननवायय हनु ुपदयछ। 

४.६कायय सनमनतको काम, कतयव्य र अनधकार: 
क) फवधानको पररनध नभत्र रही, समूहको उद्धेश्य अनरुुप साधारि सभाले गरेको नननत ननदेशनलाई 

पालन गने। 

ख) समूहको बाफषयक काययक्रम बनाउने तथा समूहको फक्रयाकलापहरु संञ्चालन  गने। 

ग) सहकारी तथा गैंर सहकारी संस्थाहरु साँग सभपकय  बफृद्ध गने कृफष सभबशन्ध अन्य संघ संस्थाहरु 
संग सभपकय  गरी बढी भन्दा बढी सहयोग प्राप्त गने। 

घ) सहकारीमा िाने प्रयास गने। 

ङ) समूहको कायय योिना बनाई लाग ुगने। 
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ि) समूहको बाफषयक प्रनतवेदन बनाउने र प्रस्ततु गने। 

 

४.७ समूहको बैठक: 
समूहको ननयनमत बैठक प्रत्येक मफहनाको …………. गते बस्ने छ। समूह बैठकहरु कायय सनमनतले 
ननधो गरेको ठाउाँ, नमनत र समयमा ननयनमत रुपमा बस्नेछ।पवुय ननधायररत बैठकमा कुनै सदस्यले भाग 
नलन नसक्ने भएमा सो को िानकारी कारि सफहत पफहले नै ददन ु पदयछ।फवशेष पररशस्थनत वाहेक 
लगातार तीन बैठकहरुमा उपशस्थत नहनुे सदस्यलाई समूह सहमनतको आधारमा ननष्कानसत गररनेछ। 

 

५. पदानधकारीको काम, कतयब्य अनधकार :  

५.१ अध्यक्षको काम कतयब्य अनधकार: 
क) आवश्यकता अनसुार समूहको बैठक र साधारि सभा बोलाउने। 

ख) बैठकको अध्यक्षता गने तथा बैठक ननयन्त्रि गने। 

ग) समूहलाई फक्रयाशील गराउने र उद्धेश्य प्रानप्तका लानग आवश्यक कायय गने। 

घ) कुनै फवषयमा मतदान हुाँदा मत बराबर भएमा ननिाययक मत ददने। 

ङ) फवधानमा तोफकए अनसुार साधारि सदस्यले माग गरे अनरुुप नबशेष साधारि सभा बोलाउने। 

ि) समूहले तोकेको काम कारबाही गने। 

छ) समूहमा उठेका फववादहरु समाधान गने। 

ि) समूह र स्थाननय तहको सभबशन्धत ननकायहरुसंग सभपकय  व्यशिको रुपमा काम गने। 

झ) समूहको ननियय, काययक्रम र कृयाकलाप भएका कारवाहीहरु एवं समस्याहरुको अनभलेख राख्न 
सशिवलाई सहशिकरि गने। 

ञ) बाफषयक कायय योिना कायायन्वयन एवं समूह पररिालनको नेततृ्व नलने। 

ट) समूह बैठकमा भएमा ननियय, बाफषयक साधारि सनमनतका ननियय, बाफषयक प्रगनत प्रनतवेदन 
लगायतका कागिातहरु आवश्यकता अनसुार समबशन्धत ननकायमा पेश गने। 

ठ) समूह सदस्यहरुलाई आफ्ना समस्याहरुको पफहिान र नतनको प्राथनमकता तोक्न सघाउन ुर 
साथै उि समस्याहरु समाधान गनय काययक्रम बनाउन र कायायन्वयन गनय लगाउने। 

ड) सदस्यहरुलाई कृयाशशल गराई समन्वय र सहकायय गने। 

ढ) समूह सदस्यहरु फवि मदभेद व्यवस्थापनका लानग सहशिकरि गने। 

५.२ उपाध्यक्षको काम कतयव्य र अनधकार 

क) अध्यक्षको काययमा सहयोग गने। 
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ख) अध्यक्षको अनपुशस्थनतमा अध्यक्षले गने सबै कायय गने। 

ग) कायय सनमनतले तोकेको कायय गने। 

५.३ सशिवको काम कतयव्य र अनधकार: 
क) अध्यक्ष संगको परामशयमा बैठक बोलाउने। 

ख) बैठकको तयारी गने। 

ग) समूहको ननियय पशुस्तका तयार गने। 

घ) समूहको सभपूिय कागिातहरु सरुशक्षत राख्न।े 

ङ) समूह बैठक एवं साधारि सभाबाट पारीत ननिययको कायायन्वयनका लानग पहल गने। 

ि) बाफषयक प्रनतवेदन तयार पारी साधारि सभामा पेश गने। 

छ) समूहको कायययोिना ननमायिमा सहयोग गने। 

ि) कायय सनमनतले तोकेको कायय गने। 

५.४ कोषाध्यक्षको काम कतयव्य र अनधकार: 
क) समूहको फहतकोष रकम ननयनमत उठाउने र िरिारक गने। 

ख) समूहको फहतकोष ब्यवस्थापन गने। 

ग) समूहको सबै कोषको फहसाब फकताब सरुशक्षत र दरुुस्त राख्न।े 

घ) समूहको िल अिल सभपनतको सरुक्षाको शिभमेवारी नलने। 

ङ) समूहको बाफषयक बिेट तयार पाने र साधारि सभामा बाफषयक प्रनतवेदन पेश गने एवं लेखापररक्षि 
गराउने। 

ि) समूहको अध्यक्ष वा सशिव संग नमली खाता संञ्चालन गने। 

छ) कायय सनमनतले तोकेको अन्य काम गने। 

५.५ कायय सनमनत सदस्यहरुको काम कतयव्य र अनधकार 

क) आवश्यकता अनसुार समूहका अन्य उप सनमनतमा रफह शिभमेवारी वहन गने। 

ख) कायय सनमनतले तोकेको अन्य काम गने। 

आनथयक व्यवस्था  

६.१ आनथयक स्रोत:  

क) यस समूहको सदस्यहरुबाट प्राप्त सदस्यता शलु्क 

ख) समूहको अन्य फक्रयाकलापबाट भएको आभदानी  

ग) समूहको सदस्यले बित गने मानसक रकम 

घ) समूहबाट ऋि लगानीबाट प्राप्त ब्याि 
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ङ) समूहले अन्य संघ/संस्थाबाट पाएको अवसरबाट समूह सदस्यले पाउने ननशित पाररश्रनमक बाट 
……………. प्रनतशत लेवी। 

ि) समूह सदस्यले आफ्नो नामबाट गरेको बित 

छ) नबलभब शलु्कबाट 

६.२ फहतकोष: 
क) श्री …………………………………………कृषक समूहको एक फहतकोष हनुे छ। 

ख) श्री ………………………………………… बैकमा समूहको खाता रहने छ। 

६.३ फहतकोष पररिालन: 
क) फहतकोष रकमको कशभतमा ५०% कृफष काययमा संञ्चालन गनुय पनेछ। 

ख) समूह सदस्यलाई आवश्यक भएमा फहतकोषबाट ऋि सापटी नलन सक्नेछ। 

ग) सदस्यले ऋि माग गनय अनसूुशि -५ अनसुार ननवेदन ददनपुनेछ। 

घ) कृफष काययको लानग नलईएको ऋिमा …………………………प्रनतशत मानसक ब्याि लाग्नेछ। 

ङ) अन्य ऋिमा …………………………… प्रनतशत मानसक व्याि लाग्नेछ। 

ि) मानसक व्याि, मानसक बित रकम एवं ऋिी सदस्यले तोफकए बमोशिम ऋि फकस्ता प्रत्येक 
मफहना बझुाउनपुनेछ। 

छ) ऋि नलदा ऋि रकमको ………………….. प्रनतशत सेवा शलु्क बझुाउन ुपनेछ। 

ि) ………………………………… बैकमा समूह अगवुा/अध्यक्ष वा सशिव र कोषाध्यक्षको संयिु 
दस्तखत बाट खाता संञ्चालन हनुेछ। 

श्रोत/ फहतकोष पररिालनका उपायहरुलाई मखु्यतया दईु बगय (आवश्यक खिय र आन्तररक लगानी) 
मा फवभािन गनय सफकन्छ। 

क) आवश्यक खिय: आवश्यक खिय भन्नाले कायायलय र प्रशासननक खिय भने्न िनाउाँछ। 

१. कायायलय खिय (कापी, कलम, नबल, भौिर, िाईल, रशििर, खाता, पत्रपनत्रका) 
२. िननयिर खिय 
३. ढुवानी तथा घर भाडा  

४. अन्य संस्थासंग सदस्यता नलाँदा नतनुयपने खिय र बाफषयक नफवकरि खिय  

५. लेखा पररक्षि खिय 
६. कमयिारी पररश्रनमक खिय 
७. साधारि सभा खिय  

८. फवफवध (समूहको बैठकमा शिया नास्ता आदद)। 
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ख) आन्तररक लगानी : आन्तररक लगानी भन्नाले समूह नभत्रको सदस्य बीिको लगानी भने्न 
िनाउाँदछ। िस्तै: 
१. उत्पादनमूलक कायय (उत्पादन तथा उत्पादन सामाग्री खररद फवक्री) 
२. मल, बीउ, बाली संरक्षि, तरकारी बोट नबरुवा फकन्न र प्रयोग गनय 
३. आयमलुक कायय गनय (बाख्रा, बंगरुपालन आदद) 
४. घरेल ुआयमलुक कायय गने (स्थाननय नसप, रेशम पालन, नसलाई बनुाई, माहरुी पालन, 

तरकारी खेती, करेशाबारी आदद) 
५. सामाशिक कायय िस्तै सिाई अनभयान, पफहरो ननयन्त्रि, बकृ्षारोपि, कुलो ननमायि, स्वास्थ्य, 

वातावरि संरक्षि आदद) 
६. नसप फवकास िस्तै प्याफकङ्ग, नसयरी, तानलम 

७. बौददक कायय िस्तै तानलम, प्रविन, भ्रमि, गोष्ठी आदद 

८. सामाशिक कायय िस्तै मफहला फवकास 

९. पुाँिी लगानी, किाय प्रवाह, शेयर खररद आदद। 

६.४ नबलभब शलु्क: 
१. मानसक बित रकम तोकेको समयमा ननतरेमा पफहलो मफहना प्रनत ददन रु ……….. नबलभब 

शलु्क लाग्नेछ। 

२. दोश्रो मफहना प्रनत ददन रु ………….. नबलभब शलु्क लाग्ने छ। 

३. तेस्रो मफहना प्रनत ददन रु ……………….. 

४. िौथौ मफहनाबाट सदस्यता खारेि हनुेछ। 

५. प्रत्येक मफहना बझुाउन ुपने ऋि फकस्ता र ब्याि नबझुाएमा प्रनत मफहना रु ………… प्रनत ददन 
दोस्रो मफहना रु………… प्रनत ददन र तेश्रो ददन रु……….  प्रनत ददन नबलभब शलु्क लाग्न ेछ। 
िौथौ मफहना ऋि रकम ब्यािहरु ऋिी र िमानी सदस्यहरुबाट असलु उपर गररनेछ। 

६. एक सदस्यको िमानी बसेको सदस्यले अकोको पनु: िमानी बस्ने छैन। 

७. िमानी सदस्यले ऋि पाउने छैन तर ऋिी सदस्यले ऋि नतरी सकेपछी िमानी सदस्यले 
ऋि पाउन सक्नेछ। 

८. ऋि नलएको सदस्यले अरु सदस्यको िमानी बस्न पाउने छैन। 

९. ऋि नलनको लानग ……….. सभम एक सदस्यको िमानी रु………. सभम दईु सदस्य र रु .... 
सभम नतन सदस्यको िमानी िाफहनेछ। 

६.५ लगानीको सरुक्षि:  
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कुनै पनन व्याशिले आफ्नो नाममा िभमा भएको फहतकोषको अनधकतम ९०% सभम मात्र ऋि नलन 
पाउने छ।यदद व्याशिको नाममा संकनलत फहतकोषको ९०% भन्दा बढी ऋि नलनपुने भएमा सोही 
समूहका अन्य २ िना सदस्यको सामफुहक िमानीमा ऋि ददन सफकनेछ।ऋि नलने व्याशिले नतनुयपने 
सााँवा र ब्याि रकम ननतरेको/नतनय नसकेको खण्डमा िमानी बसेका सदस्य मािय त असलुउपर गररनेछ। 
यदद िमानी मािय त पनन असलुउपर हनु नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रिनलत ननयमानसुार 
कारबाही प्रकृया अगाडी बढाईनेछ।ऋि लगानी एवं असलुउपर गनय ऋि उप-सनमनतको स्वीकृत नलन ु
पने छ।ऋि उप-सनमनतका सदस्यहरु कसैको पनन िमानी बस्न पाईने छैन। 

६.६ लेखापररक्षि: प्रत्येक कृषक समूहले रशििडय लेखा पररक्षि अननवायय रुपमा गराउन ुपदयछ।यसरी 
गररएका लेखा पररक्षिहरु बाफषयक साधारि सभाको पूिय बहमुतबाट अनमुोदन गनुय पदयछ। मनुािा 
सभपिुय सदस्यलाई प्रत्येक बषयको लेखा पररक्षि पनछ ननिहरुको फहसाब खातामा िभमा गनुय पदयछ। 

 

७ फवफवध 

७.१ ननवायिन सभबशन्ध व्यवस्था:  

यस समूहको कायय सनमनत कायम रहेको अवस्थामा सोही कायय सनमनतले र सो सनमनत कायम नरहेको 
अवस्थामा साधारि सदस्यहरुको बैठकले ननवायिन अनधकृत ननयिु गनेछ। सो ननवायिन अनधकृतले 
ननवायिन अनधकृतमा ननयिु भएको नमनतले एक मफहना नभत्र ननवायिन अनधकृतमा ननयिु भएको नमनतले 
एक मफहना नभत्र ननवायिन गराई सक्न ुपनेछ।सो ननवायिनमा पने खिय कायय सनमनतले व्यवस्था गने 
छ। यसमा कायय सनमनतको पदानधकारीहरुलाई मतदान वा सहमनतद्धारा साधारि सभाको सदस्यहरुले 
छाने्न छन।् 

७.२ पदावनध:  

क) कायय सनमनत सदस्य तथा पदानधकारीहरुको पदावनध ननवायिन भएको नमनत देशख २ बषयको 
हनुेछ। 

ख) सो गदठत कायय सनमनतको पदावनध समाप्त हनु १ मफहना अगावै समूहको साधारि सभा बोलाई 
नयााँ कायय सनमनतको िनुाव गराउन अननवायय हनुेछ। 

ग) कायय सनमनतले फवधानमा उल्लेशखत आफ्नो काययकाल समाप्त हनु १ मफहना अगावै ननवायिन 
गराउन नसकेको तथा ननिको कायय अवनध समाप्त भए पनछ सो कायय सनमनतको सदस्यहरुको 
सनमनतले आफ्नो सनमनतको बैठक बोलाई एउटा तदथय (प्रवन्ध वा तयारी) सनमनत खडा गरी 
सो तदथय सनमनतद्धारा साधारि सभाको बैठक बोलाई नयााँ कायय सनमनतको गठन गने छ। 
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घ) कायय सनमनतको पदावनध समाप्त हनु ुअगावै काययरत कायय सनमनत कुनै फकनसमबाट भंग हनु 
गएमा भंग भएको कायय सनमनतले आफ्नो शिभमा रहेको कागिपत्र नगद शिन्सी काययभार समेत 
सभपूिय सदस्यको सभा बोलाई अथवा कायायलय सशिव भए सो लाई बझुाई सो को भरपाई नलन 
पनेछ। सो नगरेमा यस समूहलाई हानी नोक्सानी भएमा सो कायय सनमनतका अध्यक्ष र सशिव 
दवैुले संयिु रुपमा व्यहोनुय पनेछ। 

७.३ उभमद्धारको योग्यता: 
क) (व्याशि) िो कृफष पेशामा संलग्न छैन। 

ख) (व्याशि) िो कृफषको समूहमा छैन। 

ग) (व्याशि) िसले समूहको उद्धेश्य फवपररत कायय गदयछ। 

घ) (व्यशि) िसले माननसक अवस्था सामान्य छैन। 

ङ) िौिदारी अनभयोगमा सिाए पाएको व्यशि।७ 

७.४ अफवश्वासको प्रस्ताव:  

साधारि सभाको सदस्यहरु मध्येबाट एक नतहाई सदस्यहरुले कायय सनमनत उपर अफवश्वासको प्रस्ताव 
ल्याई दईु नतहाई सदस्यहरुबाट सो प्रस्ताव पाररत भएमा कायय सनमनत फवघटन हनुे छ।तर अफवश्वासको 
प्रस्ताव आएमा सिाईको मौकाबाट बशञ्चत गररने छैन। 

७.५ रािीनामा:  

यस समूहको अध्यक्षले उपाध्यक्ष (भए) समक्ष वा सशिव समक्ष र अध्यक्ष बाहेक अन्य कायय सनमनतका 
पदानधकारीहरुले अध्यक्ष समक्ष रािीनामा ददन सक्नेछन।्कायय सनमनतको बैठकबाट स्वीकृत नभए 
सभम नतनीहरु आफ्ना पदमा बहाली रही रहनेछन।् 

७.६ फवधान संशोधन: समूहको फवधान संशोधन गनय आवश्यकता पनय आएमा साधारि सभाको सदस्यहरु 
मध्येका कशभतमा ५१% सदस्यको उपशस्थनतमा फवधान मस्यौदा पेश गररनेछ।सदस्यहरु मध्येका 
उपशस्थनत दईु नतहाई बहमुतबाट फवधान संसोधन मस्यौदा पाररत भएमा फवधान संशोधन गररनेछ। साथै 
संशोनधत फवधान स्थाननय ननकायको कृफष हेने ईकाई/शाखाबाट अनमुोदन नभए सभम संशोधन भएको 
माननने छैन। 

७.७ ननयम बनाउने:  

साधारि सभाले आन्तररक संञ्चालन ननयमहरु बनाउन सक्नेछ। 

७.८ उप- सनमनतहरु गठन गनय सक्नेछ: 
साधारि सभाले एवं कायय सनमनतले साधारि सभाको स्वीकृत नलई आफ्ना काययक्रमहरु संञ्चालन गरी 
समूहको लक्ष्य र उद्धेश्य प्राप्त गनय उपसनमनतहरु बनाउन सक्नेछ। 
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७.९ फवघटन: 
समूहको फवधान बमोशिम कायय संञ्चालन गनय नसफक वा उद्धेश्य प्राप्त गनय असिल भए वा २ बषय सभम 
समूह नफवकरि नभएमा समूह फवघटन हनुेछ।यसरी समूह फवघटन भए बित रकम सभपूिय 
सदस्यहरुलाई फिताय गनुयपने छ। 

७.१० समूह छोड्नपुने अवस्था/सदस्यको मतृ्य/ु सदस्यले पाएको अवसर: 
कुनै पनन सदस्यले समूह छोडन िाहेको खण्डमा ननिको नाममा संकलन भएको फहतकोष रकमबाट 
३% कट्टा गरी बााँकी रकम भिुानी ददईने छ।यदद कुनै सदस्यको मतृ्य ुभएमा ननिको बित गरेको 
सभपिुय रकम ननिको सबभन्दा नशिकको आिन्तलाई समूहले ददने व्याि सफहत फिताय ददईनेछ।समूहले 
कुनै पनन संघ/ संस्था/ कायायलय बाट पाएको कुनै पनन अवसर सामाग्रीहरु आवश्यकता हेरी समूहको 
बैठकबाट ननियय गराई पालोपालो गरी सबै सदस्यले पाउने गरी सबै सदस्यले पाउने गरी फवतरि 
गररनेछ। 

७.११ समूहको िल अिल सभपनत:  

समूह फवघटन भए पिात समूहको िल अिल सभपनत स्थानीय ननकायको आनथयक फवकास शाखा/कृफष 
शाखा/ कृफष हेने ईकाई/शाखाको ननियय बमोशिम हनुेछ।उि ननियय शित नबझेुको खण्डमा सभबशन्धत 
स्थानीय तहको उप-मेयर/उपाध्यक्ष समक्ष ननवेदन गनय सफकनेछ र सो सन्दभयमा उप मेयर/उपाध्यक्ष 
को ननियय नै अशन्तम हनुछे। 

 

 

िारम नं. १ 

कृषक समूह दताय िारम 

 

शिल्ला:- 
१. दताय नं.: 
२. समूहको नाम: 
३. समूहको फकनसम: 
४. समूहको ठेगाना: 

           गा.पा. /न. पा.: 
           वडा नं. 

       ५.गठन नमनत: 
    ६.िभमा सदस्य: मफहला 
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                  परुुष 

     गठन हुाँदा समूहको उद्धेश्य: 
 

िारम नं.२ 

आनथयक बषयको अन्तमा सदस्य संख्याको शस्थनत 

आनथयक बषय सदस्य संख्यामा 
थप/घट र िभमा बित 

कोष 

सदस्यद्धारा िभमा 
भएको कोषको मौिदुा 

शस्थनत 

घट/बढको कारि (कोलम 
२ मा बफढको लानग + र 
घटीको लानग - शिन्ह 

लगाऔ) 
 संख्या    

 रु   

 संख्या    

 रु   

 संख्या    

 रु   

 

िारम नं. ३ 

समूहको बित कोषको बाफषयक शस्थनत 

आनथयक बषय  गत बषयको रकम रु बित कोषमा घट वा बढको कारि 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

नोट: यो फववरि (िारम) आ.व. को पफहलो ददन (श्रावि १ गते) सभबशन्धत कृफष शाखा/ कृफष 
क्षेत्र हेने ईकाई द्धारा अननवायय रुपमा अद्यावनधक बनाई राख्नपुदयछ। 
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िारम नं. ४ 

वडा कायायलय/ सेवा केन्द्रले पेश गनुयपने िौमानसक फववरि 

िौमानसक अवनध : प्रथम/फद्धतीय/ततृीय  

गा.पा./न.पा.:                              वडा नं. : 
कृषक समूहको नाम: 
उप्पादन     

क) ईकाई: 
ख) िभमा लागत रु: 
उत्पादकत्व (उत्पादन र क्षेत्रिल) : 
उत्पादनको फवक्री मूल्य ( रु. ईकाई)  

कायय फववरि: 
सहभागी सदस्यहरुको संख्या: 
प्राप्त सहायता रु.  

           श्रोत १ (……………….) बाट 
           श्रोत २ (………………..) बाट 

क्षेत्रिल वा संख्या र ईकाई : (खदु आभदानी - लागत खिय): 

कैफियत 
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अनसूुशि २ 

समूह दतायको लानग ननवेदन 

श्री नगर काययपानलकाको कायायलय 

फिददम नगरपानलका 
मािय त श्री वडा कायायलय  

…………. नं. वडा 
 

श्री ……………………………………………. शाखा/ईकाई/संस्थाको सहयोगमा हामी आिै संगदठत भई 
फिददम न.पा. गठन भएको हाम्रो समूह दताय गरी पाउन ननभन फववरिहरु संलग्न गरी नेपाली 
नागररकताको प्रनतनलफप सफहत यो ननवेदन गररएको छ। 

 

 

                                               ……………………………………………….. 

                                                    समूह अध्यक्षको दस्तखत 

                                                    नमनत 

 

समूहको फववरि ………………………………………………..  स्थापना बषय………………………………… 

 

नगरपानलकाको नाम ……………………………………………वडा नं…………………. टोल………………… 

 

समूहको उद्धेश्य………………………………………………………………………………………………………….  

 

सदस्य संख्या: परुुष ……………………… मफहला………………………… िभमा………………………………. 
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पदानधकारीहरुको नाम 

क्र सं. नाम पद  शैशक्षक 
योग्यता 

उमेर  िग्गा 
क्षेत्रिल 

दस्तखत िोटो 

१  अध्यक्ष      
 

२  उपाध्यक्ष      
 

३  सशिव      
 

४  कोषाध्यक्ष      
 

५  सदस्य      
 

६  सदस्य      
 

७  सदस्य      
 

 

 

ननयनमनत बैठक बस्ने ददन …………………………………………………… 

 

प्रनत मफहना समूहको फहतकोषमा संकलन हनुे रु…………………………… 

 

हाल सभम फहतकोषमा िभमा रकम रु…………………………………………… 

 

नसिाररस गनेको सफह …………………………………………………………….. 
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अनसूुशि ३ 

फिददम नगरपानलका 

नगर काययपानलकाको कायायलय 
 

कृषक समूह दताय प्रमाि - पत्र  

 

समूह पद्धनतलाई सवु्यवशस्थत गददै  कृफष प्रसार काययलाई टेवा पयुायउने उद्धेश्यले यस शिल्लाको फिददम 
नगरपानलका वडा नं………… मा नमनत …………………….. मा गदठत श्री …………………………………..   

कृषक समूहलाई यस कायायलयको अनभलेखमा दताय गरी यो प्रमाि - पत्र प्रदान गररएको छ। 

 

 

………………………………..                                                                     ……………………………… 

     शाखा प्रमखु                                                                           प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 
    (कृफष शाखा) 
 

 

(कृषक समूह दतायको प्रमािपत्रको पछानड पानामा राख्न)े 
क्र. सं. नफवकरि नमनत नफवकरि गने कायायलय प्रमखु कैफियत 

देशख सभम   
 

 

१    
 

 

२    
 

 

३    
 

 

४    
 

 

५    
 

 

 

 

अनसूुशि ४ 
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सदस्यताका लानग आवेदन िारामको नमनुा 
श्रीमान अध्यक्षज्य ु

………………………………………… कृषक समूह 

 

महोदय, 

म यस समूहको फवधानलाई स्वीकार गरी समूहको सदस्यता प्राप्त गनय इच्छा भएकोले ननयमानसुार 
सदस्यता प्रदान गनय हनु फवनम्र अनरुोध गदयछु। 

फववरि 

नाम: 
बाबकुो नाम: 
ठेगाना: 
शैशक्षक योग्यता: 
कृफष पेशामा दखल: 
खेती/िग्गाको फववरि: 
लगाउने गरेको बालीहरु: 
समूहको सदस्यताको नसिाररस: 

१) नाम: 
    दस्तखत 

२) नाम 

    दस्तखत 

 

 

ननवेदक 

नाम: …………………………….. 

दस्तखत : 
 

 

 

अनसूुशि ५ 
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ऋि माग िारमको नमनुा 

नमनत: 

श्रीमान अध्यक्षज्य,ु 

……………………………………….. 

नबषय : ऋि उपलब्ध गराई ददने बारे। 

महोदय,  

उपरोि सभबन्धमा मलाई  …………………………………………………………………………………………… 

कामको लानग आवश्यक परेको रु………………………….. अक्षरुपी …………………………………………..  

समूह फहतकोषबाट ऋि उपलब्ध गराई ददन ुहनु अनरुोध गदयछु।साथै यसै ननवेदनको साथ िमानी 
सदस्यहरुको नसिाररस पेश गरेको छु।ननयमानसुार रु …………….  अक्षरुपी ………………………………. 
ऋि फकस्ता, मानसक ब्याि, मानसक बित ननयनमत रुपले प्रत्येक मफहना बझुाउने छु। 

िमानी सदस्यहरु 

दस्तखत 

नाम                                                                ननवेदक 

ठेगाना                                                             दस्तखत 

दस्तखत                                                            नाम 

नाम  

ठेगाना  

दस्तखत 

कायायलय प्रयोिनको लानग 

ऋि रु ………………………………….. (अक्षरुपी रु………………………………………………….मात्र) 
मानसक फकस्ता रु ………………………….(अक्षरुपी रु………………………………………………….मात्र) 
उपलब्ध भएको नमनत: 
उपलब्ध भएको िेक नं.: 
 

कोषाध्यक्ष                          सशिव                              अध्यक्ष 

अनसूुशि ६ 
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तमसकुको नमनुा 

नलशखतम शिल्ला …………………………………………….. न.पा……………………. वडा नं………………….. 

बस्ने ………………………………………छोरा/छोरी/पत्नी बषय ………… को…………………………………… 
श्री……………………………………………………………….कृषक समूहबाट ननधायरि गररएको व्याि दर 
अन्य शतय (ननयम) का अनधनमा रफह घर खिय/मल/फवउ/कृफष आयोिना………………………………….. 

कायय गनेको नननमत सापटी (ऋि) नगद रु…………………. अक्षरुपी रु………………………………………. 

यस समूहको ……………………… बैक शाखा कायायलय …………………………………………………………… 

शस्थत रहेको बित खाता……………………………………………… िेक नं………………………………………. 

बाट बशुझनलई भाखा राखी तपशशल लेशखएको व्यशि (साक्षी) हो रोहवरमा यस समूहको कायायलयबाट 
बशुझनलई दठक सााँिो हो मानथ कबनुलयत गररएको भाखानभत्र सावा व्याि नतनय बझुाउन सफकन्न भने 
मेरो िल अिल सभपनतबाट नेपालको प्रिनलत ऐन काननु बमोशिम असलु उपर गरर नलएमा मेरो 
मन्िरुी छ।तपनसल साक्षी फकनारा सदर। 

तपनसल : 

……………………………शिल्ला……………………….न.पा…………………………….. वडा नं………………….. 

बस्ने बषयको………………………………………… 

 

ईनत सभबत ्२०………………. साल…………………… मफहना गते रोि शभुम ्
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अनसूुशि ७ 

समूह सदस्यको फववरि िारम 

समूहमा सदस्य रहेको सबै सदस्यहरुको फववरि सभबशन्धत सदस्यलाई नै सोधेर लेख्न ुपदयछ।फववरि 
हेरिेर भए पनछ पनु: तयार गरी ननयनमत रुपले सच्याउन ुपदयछ। 

समूहको नाम :                                                    ठेगाना: 

क्र. 
सं. 

सदस्यको नाम वडा नं. गाउाँ/टोल उमेर  शशक्षा  िनमनको 
क्षेत्रिल 

पररवार 
संख्या 

कैफियत 

१         

२         

३         

४         

५         

६         

७         

८         

९         

१०         

११         

१२         
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अनसूुिी ८ 

मानसक फहतकोष संकलन िारम 

समूहको नाम: 

साल: 

क्र.सं. नाम थर मानसक िभमा रकम रु 

१  बै. िे. अ. सा. भ. अ. का. मं प.ु मा. िा. िै. 
२              
३              
४              
५              
६              
७              
८              
९              
१०              
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अनसूुशि ९ 

समूहको लगानी फववरि 

समूहको नाम: 

क्र सं नलने व्याशिको नाम ठेगाना उद्धेश्य  रकम  नलएको 
नमनत 

रकम 
बझुाउन ु
पने नमनत 

नलनेको सफह 

१        

२        

३        

४        

५        

६        

७        

८        

९        

१०        

११        
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अनसूुशि १० 

समूहको ऋि असलुी िाराम 

समूहको नाम: 

क्र.सं. नाम थर ठेगाना सावा रु ब्याि रु िभमा  बझु्नेको 
नाम 

बझेुको 
नमनत 

रकम 
बझु्नेको 
हस्ताक्षर 

१         

२         

३         

४         

५         

६         

७         

८         

९         

१०         
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अनसूुशि ११ 

सभपनत (नगद तथा शिन्सी खाता) 

२०……..साल ……...........मफहना 

नमनत फववरि िभमा रु खिय रु  बााँकी रु 

     

     

     

     

 िभमा     

 

 

अनसूुशि १२ 

सामान फवक्री तथा आभदानी खाता 

२०……….साल……….मफहना 

नमनत फववरि आभदानी रकम रु  कैफियत 

    

    

    
    

    
    

 िभमा   

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

अनसूुशि १३ 

सामान खररद तथा खिय खाता 

२०……….साल ……..मफहना 

नमनत फववरि खिय रकम रु. कैफियत 

    

    
    

    
    

    

 िभमा    

 

 

अनसूुशि १४ 

दाफयत्व खाता 

२०……..साल………..मफहना 

नमनत फववरि आभदानी  खिय  मौज्िात  कैफियत 

      
      

      
      

      
      

 िभमा      
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अनसूुिी १५ 

कृषक समूहबाट संञ्चालन गररने बाफषयक काययक्रमको लानग नमनुा ढााँिा 

समूह/संस्थाको नाम: 
आनथयक बषय : 
सनमनत/उपसनमनत: 

 

क्र 
सं 

 

आयोिनाको 
नाम 

 

काम 
(लक्ष्य) 

 

काययफववरि 

(के गने) 

बिेटको श्रोत  
 

समय 

 
 

अवनध 

 
 

स्थान  
(कहााँ 
गने) 

 
 

प्रमखु 
शिभमेवारी 

 

अनगुमन 
तथा 

मलु्याङ्कन 

 

कैफियत  
समूहको 
फहतकोष 

कृषकको 
व्यशिगत 

वाह्य  
श्रोत 
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अनसूुशि-१६ 

(ननयम ....... साँग सभबशन्धत) 

फिददम नगरपानलका 

नगर काययपानलकाको कायायलय  
१ नं. प्रदेश नेपाल 

कृषक समहु दताय रशििर 
क्र. 
सं. 

दताय नं. दताय नमनत समूहको नाम  

ठेगाना 
अगवुाको नाम र 

सभपकय  नं. 
 

समूह सदस्य संख्या 
गठन 
नमनत 

बैँक 
खाता 
नं. 

उद्दशे्य वाली 
फवशषे 

मानसक 
बैठक 
नमनत 

प्रमाशित 
गनेको 
दस्तखत 

मफहला  परुुष िभमा 

     1            
     2            
     3            
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अनसूुशि-१७ 

(ननयम ....... साँग सभबशन्धत) 

फिददम नगरपानलका 

नगर काययपानलकाको कायायलय  
१ नं. प्रदेश नेपाल 

कृषक समहु नफवकरि दताय रशििर 
क्र. 
सं. 

दताय 
नं. 

दताय नमनत नफवकरि 
नमनत  

समूहको नाम  

ठेगाना 
अगवुाको नाम 
र सभपकय  नं. 

 

समूह सदस्य संख्या 
गठन 
नमनत 

बैँक 
खाता 
नं. 

उद्दशे्य वाली 
फवशषे 

प्रमाशित 
गनेको 
दस्तखत 

मफहला  परुुष िभमा 
      1           

२   
३   

                 
   
   



 

50 
 

 


