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कृषक समूह गठि तथा व्यिस्थापि काययविलि, २०७९  

प्रस्ताििा: 

मालिका गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र समग्र कृवष विकासमा संिग्ि विलभन्न लिकायहरु मार्य त 
कृषकहरुिाई समय सापेक्ष कृवष प्रसार सेिाटेिा सरि, सहज, सिुभ, लमतव्ययी एिं ग्रहियोग्य तिरिे 
उपिब्ि गराउि कृवष उत्पादि प्रिािीमा एउटा ससंुगठठत व्यिस्था र पद्धलतको विकास गरी 
समणुित रुपिाट कृवष प्रसार गिय कृषक प्रभािका िागी तत्काि सम्बोिि गिय, कृषक समूहहरुिाई 
समन्ियात्मक रुपमा सञ्चािि गिय कृवष क्षेत्रमा संिग्ि लिकायहरुको कामकारबाहीिाई प्रवियागत 
रुपमा अझ बढी प्रभािकारी तिरबाट गिय गराउि िाञ्छलिय भएकोिे स्थालिय सरकार सञ्चािि ऐि, 

२०७४ को दर्ा ११ को द (५) बमोणजमको कायय गिय सोही ऐिको दर्ा १०२ को उपदर्ा 
(२) िे ठदएको अलिकार प्रयोग गरी मालिका गाउँकाययपालिकाबाट यो काययविलि जारी गरी िाग ु
गररएको छ। 

पररच्छेद १ 

संणक्षप्त िाम र प्रारणम्भक 

 

१. काययविलिको संणक्षप्त िाम र प्रारम्भिः 

 क) यो काययविलिको िाम मालिका गाउँपालिकाको कृषक समूह गठि तथा व्यिस्थापि 
काययविलि, २०७९ रहेको छ। 

 ख) यो काययविलि मालिका गाउँ काययपालिकाबाट स्िीकृत भएको लमलतबाट प्रारम्भ हिुेछ। 

२. पररभाषािः विषय र प्रसङ्गिे अको अथय ििागेमा यस काययविलिमा, 

 क) “गाउँपालिका" भन्नािे मालिका गाउँपालिकािाई सम्झि ुपछय। 

 ख) "कृषक" भन्नािे कृवष उत्पादिमा प्रत्यक्ष संिग्ि भएको व्यणििाई जिाउँदछ। 

 ग) “िडा” भन्नािे मालिका गाउँपालिकाको िडाहरु सम्झि ुपछय। 

 घ) “संवििाि" भन्नािे िेपािको संवििाि सम्झि ुपछय। 
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 ङ) "कृषक समूह” भन्नािे कृवष पेशामा संिग्ि भई लमल्दाजलु्दा समस्या, आिश्यकता र 
िाहािाहरु भएका न्यूितम ्११ िा सो भन्दा बढी व्यणिहरु लमलि आफ्िा लिणित साझा उदे्दश्यहरु 
सामवुहक प्रयत्नद्वारा प्राप्त गिय बिाईएको संगठििाई समूह जिाउँदछ। 

 ि) "समूह वििाि” भन्नािे समूहको उदे्दश्य प्राप्तीका िालग वियाकिाप सञ्चािि गिय बिाईएको 
िीलत लियम तथा काििुको दस्तािेज जसिे समूह र सदस्यहरुिाई उदे्दश्य प्रालप्तमा सहज गराउिे 
दस्तािेज जिाउँदछ।  

 छ) “वहतकोष” भन्नािे कुिै पलि संघसंस्था, कायायिय, योजिा, पररयोजिा सञ्चािि गिय िगद, णजन्सी 
तथा भौलतक सरसामाि गाउँ मौज्दात, ऋि िगािी िगािीको रुपमा रहेको समूहको िगद पुजँीिाई 
वहतकोष जिाउँदछ।  

 ज) "वहतकोष पररिािि" भन्नािे संकलित वहतकोषिाई उत्पादिमूिक काययमा िगािी गिुय भने्न 
बणुझन्छ। 

 झ) “समूह सशणिकरि” भन्नािे कृषक समूहिाई उदे्दश्य अिसुार अणघ बढ्ि प्रयासरत रहि ेिा 
अशि अिस्थामा रहेका समूहिाई केही सहयोग गरर सशि बिाउिे काययिाई बु् ि ुपदयछ। 

 ञ) “कायय सलमलत” भन्नािे लिदेणशका अिसुार लििायणित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सणिि, सहसणिि, 

कोषाध्यक्ष तथा सदस्य पदालिकारीहरुिाई जिाउिेछ।  

 ट) “सािारि सभा” भन्नािे यस लिदेणशका बमोणजम गठठत सभािाई जिाउिेछ। 

 ठ) “कृवष" भन्नािे बािी, बागिािी, पशपुन्छी, मत्स्य आठद कृवषका सबै उप क्षेत्रसँग सम्बद्ध 
उत्पादि, उद्योग एिं व्यिसायहरु समेत जिाउँछ। 

 (ड) “िेखा” भन्नािे प्रिलित काििु, ऐि, लियम, िीलत, काययिम तथा लिियय, आदेश तथा मापदण्ड 
समेतिाई आिार मािी कारोबारको यथाथय वििरि देणखिे गरी राणखिे अलभिेख, खाता, वकताब आठद 
र सो कारोबारिाई प्रमाणित गिे अन्य कागजात समेतिाई जिाउदछ। 

३. उद्दशे्यिः कृषक समूह गठि तथा सञ्चाििमा सघाउ पयुायउिका िालग यस काययविलिको तपलसि 
बमोणजमका उदे्दश्यहरु हिुेछि।् 
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 क) प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादिमा संिग्ि कृषकहरु आिद्ध समूहहरुको समन्िय, व्यिस्थापि र 
लियमि गियको िागी सहयोग पयुायउिे। 

 ख) कृवष प्रसार व्यिस्थापि, सञ्चािि र लियमि सम्बन्िी काययमा सहयोग पयुायउिे। 

 ग) कृषक समूहको गठि र सञ्चाििका िागी आिश्यक मापदण्ड र प्रवियाको मागयदशयि गिे। 

 घ) वहतकोष व्यिस्थापि तथा पररिािि गिय स्पष्ट लिदेशि ठदिे। 

 ङ) कृषक समूह गठि तथा पररिािि काययमा संिग्ि लिकाय र व्यणिको भलुमका, णजम्मेिारी 
तोक्िे।  

 ि) कृषक समूह व्यिस्थापि, सपुररिेक्षि, अिगुमि तथा मलु्याङ्कि प्रिालििाई विकास गिे। 

४. काययविलिको प्रयोग गिुय पिे अिस्थािः यस काययविलिको प्रयोग देहायको अिस्थामा हिुेछ।  

 क) कृवष क्षेत्रमा संिग्ि लिकायहरुको कामकारबाहीिाई प्रवियागत रुपमा प्रभािकारी एिं 
समन्ियात्मक तबरिे गरी सशुासि िाग ुगिुय पिे अिस्थामा।  

 ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी लिकायहरुबाट कृवष सम्बन्िी काययिम गियको िागी समूह गठि 
तथा व्यिस्थापि गिुय पिे अिस्थामा। 

 ग) समूहको योजिा तजुयमा गिुय पिे अिस्थामा। 

 घ) समूह वहतकोष संकिि तथा पररिािि गिुयपिे अिस्थामा। 

 ङ) समूहमा िेखा व्यिस्थापि गिुय पिे अिस्थामा। 

 ि) समूहमा मतभेद व्यिस्थापि गिुय पिे अिस्थामा। 

 छ) विलभन्न सरोकारिािा पक्षहरुको भलुमका र णजम्मेिारी तोक्ि ुपिे अिस्थामा। 

पररच्छेद २ 

कृषक समूह गठिका आिारहरु, सदस्यहरुको छिौट समूहको िलगयकरि 

५. समूह गठिका आिारहरु: मालिका गाउँपालिकाको कृवष/पश ुक्षेत्र हेिे शाखािे समूह गठि गदाय 
देहायका बुदँामा ध्याि ठदि ुजरुरी देणखन्छ।  
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 क) कृषकहरुको आिश्यकता र स्थाि विशेषको कृवष उत्पादिको सम्भाव्यता, 

 ख) सेिा पयुायउिे घरिरुी संखया र कृषक संखया, 

 ग) कृषकहरुको आलथयक, सामाणजक णस्थलत र स्रोतसाििको अिस्था,  

 घ) कृषक समूहमा विलभन्न िगयका कृषकहरुको प्रलतलिलित्िको सलुिणितता (समािेणशकरि), 

 ङ) समूहमा आिद्ध गराउि िास्तविक कृषकहरुको सलुिणितता र छिौट। 

६. कृषक समूह गठिका िागी सदस्यहरुको छिौट गदाय ध्याि ठदि ुपिे बदुाहँरुिः  

 समूह गठिको प्रारणम्भक अिस्थामा िास्तविक कृषकहरुको छिौटमा त्रवुट भएमा समूह अणघ 
बढ्ि िसक्िे भएको हिुािे सदस्यहरु ियि गदाय देहायका कुराहरुमा ध्याि ठदि ुपदयछ। 

 (क) साझा कायय उदे्दश्य लिएका,  

 (ख) समाि सामाणजक एिं आलथयक स्तर भएका, 

 (ग) सकभर साक्षर एिं णशणक्षत कृषकहरु भएका र शैणक्षक स्तरमा समािता भएका, 

 (घ) समूहगत काययमा समय ठदि सक्ि,े 

 (ङ) उत्पादि समूहको हकमा सकेसम्म सँगसँगै खेत भएका,   

 (ि) एउटै समदुायमा बसोबास गिे, 

 (छ) एकाघरको एक जिा भन्दा बढी सदस्य एउटै समूहमा सदस्यता लिि सक्िे छैिि,् 

 (ज) कुिै एक समूहमा आिद्ध भई सकेको सदस्य अको त्यस्तै प्रकृलतको समूहमा आबद्ध हिु 
सक्िे छैिि,् 

 (झ) कृवष पेशािाई मखुय पेशाको रुपमा अगँािेको हिुपुिे।  

७. समूहको िलगयकरििः समूहका सदस्यहरुको िैवङ्गक सहभालगता, समूहिे लिणित गरेको क्षेत्रगत 
आिार साथै मूल्य शृ्रङ्खिाको आिारमा कृषक समूहिाई विलभन्न समूहहरुमा िलगयकरि गिय सवकन्छ। 
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 (क) िैवङ्गक सहभालगताको आिारमा 

  १. मवहिा कृषक समूह  

  २. परुुष कृषक समूह 

  ३. लमणश्रत कृषक समूह  

 (ख) क्षेत्रगत आिारमा 

  १. पश ुपािि समूह (पश ुजात अिसुारका पश ुपािि समूह) 

  २. बािी समूह 

  ३. बागिािी समूह 

  ४. बीज िवृद्ध समूह 

  ५. माहरुी पािि समूह  

  ६. रेसम खेती समूह 

  ७. कृवष बजार व्यिस्थापि समूह 

  ८. आई.वप.एम. कृषक समूह 

  ९. घाँस उत्पादि समूह 

  १०. मत्स्य पािि समूह 

  ११. च्याउ उत्पादि समूह 

  १२. िस्पाती उत्पादि समूह  

  १३. िप्सी उत्पादि समूह 

  १४. वकिी खेती समूह 
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  १५. र्िरु्ि तथा तरकारी उत्पादि समूह 

 (ग) मूल्य शृ्रङ्खिाको आिारमा 

  १. कृवष सामग्री उत्पादि समूह (लबउ उत्पादक, प्राङ्गाररक मि, आठद) 

  २. उत्पादि समूह 

  ३. प्रशोिि समूह 

  ४. बजाररकरि समूह 

पररच्छेद ३ 

समूह गठि प्रविया, कायय सलमलतको संरििा र पदालिकारीको णजम्मेिारी 
८. समूह गठि प्रवियािः 

 (क) प्रारणम्भक कृषक भेिा 

 इच्छुक कृषकहरुको भेिा तथा अलभमणुखकरि काययिम आयोजिा गिे,  

 सरोकारिािा लिकायहरुिाई जािकारी ठदि ुपिे,  

 कृषक भेिामा छिर्िको एजेन्डा, लमलत, समय तथा स्थाि तय गिे,  

 कृषक भेिा सञ्चाििका िागी कृषकहरू मध्ये एक जिािे णजम्मेिारी लिई िेततृ्ि गिे,  

 कृषक भेिाको उदे्दश्य र आिश्यकता (समूह गठिको उदे्दश्य र आिश्यकता) बारे 
जािकारी ठदिे,  

 (ख) छिर्ि सञ्चािि 

 कृषक भेिाको उदे्दश्य र आिश्यकता (समूह गठिको उदे्दश्य र आिश्यकता) विस्ततृ 
रुपमा प्रष्ट पािे,  

 कृषक भेिाको एजेण्डाहरुमा िमशिः छिर्ि गदै बदुाँ वटपोट गरी लिियय पणुस्तका 
तयार पािे,  

 समूह सदस्य बन्न ईच्छुक व्यणिहरु छिौट गरी िामाििी तयार गिे,  

 उि भेिािे तदथय सलमलत गठि र कायय विभाजि गिे 
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 (ग) तदथय सलमलतको बैठक सञ्चािि 

 बैठकको विषयिस्तहुरु तय गरी तदथय सलमलतका सदस्यहरुिाई जािकारी ठदिे,  

 सम्बणन्ित लिकायहरुिाई लिमन्त्रिा गिे,  

 आिश्यक कागजात तयार गिे,  

 समूहको वििािको खाका तयार पािे,  

 समूह वहतकोष सम्बणन्ि लिियय गिे,  

 समूहको उदे्दश्य र काययिम तजुयमा गिे,  

 सम्बणन्ित लिकायमा वििाि दताय गराउि णजम्मेिारी ठदिे,  

 तदथय सलमलत गठि भएको ३० ठदि लभत्र प्रारणम्भक सािारि सभाको आयोजिा गिे,  

 (घ) प्रारणम्भक सािारि सभाको सञ्चािि तथा णजम्मेिारी 

 सात सदणस्यय काययसलमलतको गठि गिे,  

 समूहको िावषयक कायययोजिा तथा काययिम तयार गरी अिमुोदि गिे,  

 वििाि मस्यौदा मालथ छिर्ि एिं स्िीकृत गिे,  

 बैङ्क खाता सञ्चािि सम्बन्िी लिियय गिे,  

 आिश्यकता अिसुार थप लििययहरु गिे। 

९. कायय सलमलतको संरििािः कृषक समूहको कायय सलमलतमा रहिे गरी समािेशी लसद्धान्तको आिारमा 
देहाय बमोणजमको संरििा रहिेछ। 

• अध्यक्ष   - १ 

• उपाध्यक्ष  - १ 

• सणिि   - १ 

• कोषाध्यक्ष  - १ 

• सदस्य   - ३ 

लमणश्रत कृषक समूहको हकमा कायय सलमलतको पदालिकारी अन्तगयत अध्यक्ष, सणिि र कोषाध्यक्ष 
मध्ये कणम्तमा एक पदमा मवहिा अलििायय हिुपुिेछ। यस बाहेक समूहिे लिणित व्यणिहरुिाई 
संयोजक तोकेर ऋि उपसलमलत, आलथयक उपसलमलत, प्राविलिक उपसलमलत, प्रिार प्रसार उपसलमलत तथा 



 

8 
 

बजार व्यिस्थापि उपसलमलत जस्ता उपसलमलतहरु गठि गरी णजम्मेिारी प्रदाि गिय सक्िेछ। ऋि 
उपसलमलत कोषाध्यक्षको संयोजकत्िमा गठि गिुय पिेछ। लमणश्रत समूहको हकमा कायय सलमलतमा 
कम्तीमा ३५ प्रलतशत मवहिा प्रलतलिलित्ि सलुिणित गराउि ु पिेछ। समूह गठि एिं वहतकोष 
पररिाििको सन्दभयमा प्रजाताणन्त्रक पद्धलतमा अबिम्बि गिुय पिेछ।  

१०. पदालिकारीको काम, कतयव्य र अलिकारिः कृषक समूहको कायय सलमलतका पदालिकारीहरुको 
काम कतयव्य र अलिकार वििािको दर्ा ५ मा तोवकए बमोणजम हिुेछ। 

पररच्छेद ४ 

समूह वििाि सर्ा, स्पष्ट, एक आपसमा िबाणझि,े सरि भाषा प्रयोग भएको, 
११. समूह वििाििः समूह वििाि कुिै संघ/संस्थाको उदे्दश्य प्रालप्तका िागी वियाकिाप सञ्चािि गिय 
बिाईएको िीलत, लियम तथा काििुको दस्तािेजको समूह र सदस्यहरुिाई उदे्दश्य प्रालप्तमा सहज 
गराउिे खािको हिु ुपिेछ। 

 (क) कृषक समूह वििािमा हिुपुिे प्रमखु गिुहरुिः 

 िेपािको संवििाि र सङ्घीय, प्रादेणशक र स्थालिय काििुसँग िबाणझिे,  

 िेपािको कृवष िीलतसँग मेि खाि,े  

 सर्ा, स्पष्ट, एक आपसमा िबाणझिे, सरि भाषा प्रयोग भएको, 
 प्रजाताणन्त्रक ढंगिे ििुािी प्रवियाद्वारा पदालिकारीहरुको लििायिि हिुे प्राििाि राणखएको,  

 वििाि संशोििको प्राििाि भएको,  

 मवहिा सहभालगतािाई प्रोत्साहि गररएको,  
 काययकाररिी सलमलत, सािारि सभा तथा सािारि सदस्यहरुबीि शणि सन्तिुि भएको। 

 (ख) वििाि बिाउिे तररकािः 

 वििाि मस्यौदा सलमलत तयार गिे,  

 िमिुा वििािको प्रयोग गरेर प्रत्येक दर्ा उपदर्ामा छिर्ि गरी आफ्िो समूहको उदे्दश्य 
अिसुार मस्यौदा वििाि तयार गिे,  

 मस्यौदा वििाििाई सािारि सभामा छिर्ि गरी पाररत गिे,  

 पाररत वििाििाई सम्बणन्ित समूहमा दताय गराउि पहि गिे। 
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 (ग) वििाि संशोिि प्रविया: 

 वििाि संशोिि सलमलत गठि गिे,  

 संशोलित वििाििाई कायय सलमलतमा प्रस्ततु गरी पाररत गिे,  

 सािारि सभाको कणम्तमा लिणित (वििािमा तोवकए बमोणजम) बहमुतद्वारा पाररत गिे,  

 संशोलित वििाििाई पवहिे दताय गररएको कायायियमा पेश गिे,  

 सम्बणन्ित कायायियिे संशोलित वििाििाई स्िीकृत गरेपलछ मात्र वििाि संशोिि भएको 
मालििेछ। 

पररच्छेद ५ 

कृषक समूह दताय, पिुगयठि तथा िविकरि 

१२. कृषक समूह दताय गिेिः गाउँपालिकाको आलथयक विकास शाखा अन्तगयतको कृवष/पश ुक्षेत्र हेिे 
शाखामा कृषक समूह दताय गररिेछ। यसका िागी कृषक समूहिे समूह वििरि र्ाराम सवहतको 
लििेदि र्ाराम (अिसुणुि - ७) तथा समूह वििाि (अिसुणुि - १) सवहतको लििेदि सो शाखामा 
पेश गिुय पिेछ। यसका िालग सम्बणन्ित शाखािे कृषक समूह दतायका िालग आलथयक ऐिमा तोवकए 
बमोणजमको राजश्व लिई दताय गिुय पिेछ। साथै सो समूहिाई सम्बणन्ित शाखािे कृषक समूह दताय 
प्रमाि पत्र (अिसुणुि - ३) ठदि ु पिेछ। यसरी दताय गररएको कृषक समूहको अिलि २ िषयको 
रहिेछ। 

१३. कृषक समूह पिुगयठि गिेिः वििािमा उल्िेख भए बमोणजम कृषक समूहिे आफ्िो 
आिश्यकताको आिारमा समूह पिुगयठि गिय सक्िेछ साथै कृषक समूहको सािारि सभा िषयको एक 
पटक भाद्र मसान्तसम्ममा गिुय पिेछ कृषक समूहिे आफ्िो समूहको सािारि सभा/पिुगयठि गरी 
सम्बणन्ित शाखािाई जािकारी ठदि ुपिेछ। 

१४. कृषक समूह िविकरि गिेिः कृषक समूहिे आफ्िो कृषक समूह दताय प्रमाि पत्रको २ िषय 
अिलि परुा भै सकेपलछ िविकरि गिुय पिेछ त्यस पलछका प्रत्येक १/१ िषयमा यसका िालग कृषक 
समूहिे प्राप्त गरेको कृषक समूह दताय प्रमािपत्र सवहतको लििेदि सम्बणन्ित शाखामा म्याद 
सवकएको ३५ ठदि लभत्र पेश गिुय पिेछ र सो को िागी आलथयक ऐिमा तोके बमोणजमको राजि 
लिई िविकरि गिय सवकिछे। 



 

10 
 

 (क) विगतमा विषयगत कायायियमा दताय रहेका समूह दर्ा १२ बमोणजम सणुिकृत हिु ुपिेछ। 
िविकरि भएका िा लिष्कृय भएका संस्थािे दर्ा १३ र १४ कै प्रकृया अपिाई आरु्िाई 
अद्यािलिक गिुय पिेछ। 

पररच्छेद ६ 

समूह श्रोत/वहतकोष संकिि तथा पररिािि 

१५. श्रोत/वहतकोष पररिािििः समूहमा संकिि भएको रकम िणजकको बैङ्कमा खाता खोिी जम्मा 
गिुय पदयछ र समूह अध्यक्ष िा सणिि र कोषाध्यक्षको संयिु दस्तखतबाट सो खाताको सञ्चािि गिुय 
पिेछ। समूहिे गरेको कुि िगािी मध्ये कम्तीमा ५० प्रलतशत िगािी कृवष/पश ु पािि/मत्स्य 
पािि क्षेत्रमा गिुय पिेछ। ऋि प्रिाह गदाय िाग्िे ब्याज दर सािारि सभािे लििायरि गिेछ। कुिै 
कृषक समूहिे उि समूहको सदस्य िरहेको व्यणििाई िगािी गिय पाउिे छैि। 

पररच्छेद ७ 

समूहमा िेखा व्यिस्थापि 

१६. समूहमा िेखा व्यिस्थापििः समूह सञ्चाििका लिणम्त आलथयक तथा व्यिसावयक कारोिारमा 
लिम्िािसुारका मखुय िारिटा खाता राखेर सरि तररकािे िेखा व्यिस्थापि गिय सवकिेछ । 

 (क) सम्पणि (िगद तथा णजन्सी) खातािः यस खातामा कृषक समूहहरुको स्िालमत्िमा रहेको 
ििमाि, जायजेथा, सम्पणि िगायत िागािी रकम, अरुिाट पाउि ुपिे रकम आठद समािेश गररएको 
हनु्छ। यसमा खास गरी समूहको िाममा रहेको िगद तथा बैक मौज्दात, िगािी, ऋि ठदएको 
रकम, अरुबाट पाउि ुपिे वहसाब, मेणशि, र्लियिर, घरजग्गा, सिारी सािि आठद वहसाबहरु समािेश 
गररएको हनु्छ। यसमा समूहको सम्पणि िवृद्ध हदुाँ डेलबट र घट्दा िेलडट हनु्छ। 

 (ख) सामाि लबवि तथा आम्दािी खातािः यस खातामा कृषक समूहहरुको सरसामाि र सेिा 
लबविबाट प्राप्त रकम िगायत िगािी तथा ऋिबाट प्राप्त व्याज आम्दािी, व्यापारी छुट सवुििा, 
संघसंस्थामा प्राप्त अिदुाि, सदस्यता िा प्रिेश शलु्क, णस्थर सम्पणि भाडामा ठदए बापत प्राप्त रकम, 

हजायिा बापत प्राप्त रकम आठद आम्दािी समािेश गररएको हनु्छ यस खाताको अन्त्यमा देखाईि े
मौज्दात सामान्यतया डेलबट हनु्छ। 
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 (ग) सामाि खररद तथा खिय खातािः यस खातामा कृषक समूहहरुिे खररद गिे सरसामाि र सो 
को ढुिािीमा िाग्िे ज्यािा तथा खिय िगायत कायायिय सञ्चािि खियहरुिः तिब, भिा, ममयत, घरभाड, 

िारापािी, लबजिुी, ब्याज खिय, हसकट्टी रकम, बैठक भिा, विविि आठद खियहरु समािेश गररएका 
हनु्छि। यस खाताको अन्तयमा देखाईिे कुि मौज्दात सामान्यतया िेलडट हनु्छ। 

(घ) दावयत्ि खातािः कृषक समूहहरुिे अरुिाई बझुाउि ु पिे सबै प्रकारको वहसाब रकम यस 
खातामा िढाउि ुपदयछ। यसमा सदस्यहरुको प्रिेश शलु्क, बित रकम लडपोणजट रकम िरौटी रकम 
ऋि रकम, कसैिाई भिुािी ठदिपुिे वहसाब िगायतका अन्य दावयत्िहरु समािेश गररएको हनु्छ। 
यस खातामा खिय डेलबट हनु्छ भिे आम्दािी िेलडट हनु्छ। यसमा खिय (डेलबट), आम्दािी (िेलडट) 
र शेष (मौज्दात) गरी लतििटा महिहरु रहेका हनु्छि।् सम्पणि (िगद तथा णजन्सी खाता, आम्दािी 
खाता, खिय खाता र दावयत्ि खाता िमशिः अिसुणुि ११, १२, १३ र १४ अिसुार हिुेछि।् 
आिश्यकता अिसुार अन्य सहायक खाताहरु पलि प्रयोग गिय सवकिेछ। 

पररच्छेद ८ 

समूह सञ्चािि / पररिािि 

१७. समूह सञ्चािि/पररिािििः  

 (क) समूहको समस्या एिं आिश्यकताको पवहिाि तथा प्राथलमकता समूहका कलतपय समस्याहरु 
हिु सक्छि ् र ती सबै कृवषसँग सम्बन्िीत िहिु पलि सक्छि।् कृवषसँगै सम्बणन्ित कलतपय 
समस्याहरु जसको समािाि आलथयक विकास माहाशाखाअन्तगयत कृवष/पश ुक्षते्र हेिे शाखाको पररलि 
एिं क्षमता भन्दा बावहर हिु सक्छि, त्यस वकलसमका समस्यािाई उपिब्ि स्रोत, सािि, समूह 
सदस्यहरुको क्षमता एिं प्रविलिहरुको आिारमा लतलिहरुको प्राथलमकता तोवक सरि एिं कम खणियिो 
समािाि पवहिे िै खोज्ि ुपिेछ। 

 (ख) समूह सञ्चाििका िागी लियमहरुको विकासिः आफ्िो उदे्दश्य परुा गिय हरेक समूहिे आफ्िो 
लियमहरु बिाउि ुपिेछ। अन्य लियमहरुको साथै आफ्िा पदालिकारीहरुको ियि विलि र लतिको 
कायय अिलि पलि लतिमा समािेश भएको हिु ुपिेछ। 
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 (ग) आयमिुक वियाकिापहरुिः सबै समूह सदस्यहरुिे व्यणिगत एिं समूहगत रुपमा समेत 
उलिहरुलसत उपिब्ि स्रोत र सािि अिसुार इच्छा अिकुुि एउटा िा सो भन्दा बढी आयमूिक 
वियाकिापहरुको थाििी गिुय पिेछ।  

 (घ) परुस्कारको व्यिस्थािः प्रत्येक िषय सहमतीका आिारमा छालिएको सबै भन्दा राम्रो काम गिे 
एक सदस्यिाई समािेणशताको आिारमा आफ्िै स्रोत/वहतकोषबाट परुस्कार ठदिे व्यिस्था लमिाउि 
सवकि।े  

 (ङ) अवििम्ब सेिा तथा सहयोग पयुायउिे विलभन्न लिकायहरुबाट सेिा तथा सहयोग माग गरेमा 
अलबिम्ब सहयोग गिे र यसरी प्रदाि गररिे सेिाहरु कृषक समूहको माध्यमबाट पयुायउदा एक 
अकायसँग िबाणझिे हिु ुपदयछ।  

 (ि) समूह सदस्यहरुको लसप तथा क्षमता विकास तालिम मार्य त ् समूह सदस्यहरुको 
आत्मविश्वास बढिउिकुो साथै उिीहरुमा लसप तथा क्षमता विकास र इच्छाको अलभिवृद्ध गिे 
भएकोिे प्रभािकारी, कुशि एिं ठदगो रुपमा समूहिाई गलतणशि बिाई समूहको उदे्दश्य हालसि गिय 
समूह सदस्य र पदालिकारीहरुिाई सम्बणन्ित लिकायहरुसँग समन्िय र सहकायय गरी समयसापेक्ष र 
व्यिहारीक तालिमका िागी पहि गिुय पिेछ। यठद सहकायय गिय िसकेमा कृषक समूहिे स्ियं 
आरै् व्यिस्थापि गिुय पिेछ। 

 (छ) सपुररिेक्षि, अिगुमि र मलु्याङ्कििः प्रत्येक िषय समूहिे सञ्चािि गरेको विलभन्न 
वियाकिापहरुको अिगुमि, सपुररिेक्षि र मलु्याङ्कि गिय ३ सदस्यीय एक उपसलमलत बिाउि 
सवकिेछ। 

पररच्छेद ९ 

समूहमा मतभेद व्यिस्थापि 

१८. मतभेद व्यिस्थापिको प्रवियािः (१) समूह पररिाििको सम्बन्िमा उणब्जएका हरेक 
मतभेदहरुको लिरुपि सम्बणन्ित िडास्तर/सेिा केन्द्रमा रहिे कृवष/पश ुप्राविलिकिे गिेछ। यसरी 
िडा स्तर/सेिा केन्द्रमा गररएको लिरुपिसँग असहमत हिुे पक्षिे गाउँपालिकाको उपप्रमखुको 
संयोजकत्िमा तपलसि बमोणजमको गठठत ३ सदस्यीय मतभेद व्यिस्थापि सलमलत समक्ष पिुरािेदि 
गिय सक्िेछ। 
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   क) गाउँपालिका उपप्रमखु      संयोजक 

   ख) राविय कृषक समूह महासंघको प्रलतलिलि १ जिा   सदस्य 

   ग) कृवष/पश ुक्षेत्र हेिे शाखाका प्रमखु/प्राविलिक   सदस्य-सणिि 

 (२) मतभेद लिरुपिका सम्बन्िमा उि सलमलतको व्याखया िै अणन्तम हिुेछ। 

 (३) आिश्यकता अिसुार उि सलमलतिे सम्बणन्ित शाखाको राय लिि सक्िछे। 

पररच्छेद १० 

कृषक समूह योजिा तजुयमा र श्रोत साििको विकास 

१९. योजिा तजुयमा प्रवियािः कृषक समूहिे कृवष काययिमको योजिा तजुयमा प्रवियामा देहायका 
आिारमा योजिा लिमायि गरी योजिा तजुयमा गिुय पिेछ। 

 १. आयोजिाको िाम  

 २. पषृ्ठभलुम (आयोजिाको आिारभतु तथ्याङ्ग, सम्भाििा, अिसर र ििुौती) 

 ३. आयोजिाको उदे्दश्य 

 ४. आयोजिाको प्रलतर्ि  

 ५. आयोजिा सञ्चािि गररिे क्षेत्र 

 ६. आयोजिाको अिलि 

 ७. आयोजिाको वियाकिापहरु  
 ८. िाभाणन्ित पररिार संखया (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, न्यूि आय िगय, मवहिा, दलित, जिजालत 
आठद) 

 ९. आिश्यक कारक तत्िहरु  

 १०. आलथयक सारांश 

 ११. आयोजिाको वकलसम ( समूहको आफ्िै िगािी, साझेदारीमा सञ्चालित) 

 १२. आयोजिा कायायन्ियि व्यिस्थापि, अिगुमि, मलु्याङ्कि प्रविया  

 १३. आयोजिाको ठदगोपिाका िागी गररिे कायय वििरि 

 १४. आयोजिाबाट हिुे िातािरिीय प्रभाि 

िावषयक कायययोजिाको िमिुा ढाँिा अिसूुणि १५ मा उल्िेख गररएको छ। 
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२०. स्थािीय श्रोत, साििको विकास र सञ्चािििः समूहको बाह्य लिभयरताका साथै उत्पादिको प्रलत 
इकाई खिय पलि घटाउिका िालग समूहिे स्थािीय श्रोत, साििको विकास र सञ्चाििमा उणित ध्याि 
ठदि ुपिेछ। 

पररच्छेद ११ 

सरोकारिािा लिकायको भलुमका एिं उिरदावयत्ि 

२१. मालिका गाउँपालिका अन्तगयतको आलथयक विकास महाशाखा अन्तगयत कृवष/पश ुक्षते्र हेिे शाखािः 

 (१) समूहको काययिम तथा बजेटको आिश्यकताको आिारमा गाउँपालिकाको काययिम र 
बजेट बिाउि ु पिेछ। समूहको काययिम तथा बजेट कृवष/पश ु प्राविलिक/अलिकृतिे लसिै िा 
सम्बणन्ित िडा कायायिय मार्य त ् गाउँपालिकाको आलथयक विकास महाशाखा अन्तगयतको कृवष/पश ु
क्षेत्र हेिे शाखामा पठाउि ुपिेछ। 

 (२) आलथयक विकास महाशाखा अन्तगयतको कृवष/पश ु क्षेत्र हेिे शाखािे आफ्िो तथा िडा 
कायायिय मातहतमा कायय गिे सबै प्राविलिक कमयिारीहरुको सम्पूिय काययको अद्यािलिक रेकडय राख्न ु
पिेछ। यो सिुीिे कृषक समूहहरुिाई सघाउिे सम्बणन्ित सबै र कुिै खास समयमा िास्तविक 
रुपमा उपिब्ि हिु,े कमयिारीहरुको पवहिाि गराउदछ। 

 (३) कृषक समूहको हािको संखया, लतिको विकासको विलभन्न तह (गठि हिु िागेको, सञ्चालित 
हिु िागेको तथा पररपक्क हिु िागेको को आकडा कृषक समूह, बडा कायायियको रेकडयबाट 
पररमाजयि गिुय पदयछ।  

 (४) आलथयक विकास महाशाखा अन्तगयत कृवष/पश ुक्षेत्र हेिे शाखािे विषय विशेषज्ञ सवहतको 
टोिी गठि गरी समूह बैठकमा भाग लििे, समूह सदस्यहरुको तालिम सञ्चािि गिे र समूह 
सदस्यहरुिे सञ्चािि गरेको काययिमहरुको सपुररिेक्षि एिं अिगुमि गिे काम कायय तालिका 
बिाउि ुपदयछ र सोही हिसुार पररिािि गिुय पिेछ। 

 (५) समूहका सदस्यहरुिाई समस्या पवहिाि गिय र लतिको समािाि गिय सहयोग पयुायउिे तथा 
वर्ल्डमा काययरत कृवष प्रसार काययकतायहरुिाई समेत तालिम ठदि ुपिेछ।  
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 (६) उत्पादि खिय घटाउि र जग्गाको उत्पादकत्ि बढाउि तथा पश ु र पशजुन्य पदाथयको 
उत्पादकत्ि बढाउिका िागी स्थािीय एिं बाह्य श्रोतहरुको कुशितापूियक उपयोग गिे ज्ञाि, सीप 
एिं तररकाहरु वर्ल्डमा काम गिे कृवष प्रसार काययकतायिे लसकाउि ुपिेछ। 

 (७) हािको अिभुििे एउटा समूह पररपक्ि र आत्मलिभयर हिु अगािै सघाउिे मालिसहरुको 
सेिा माग अलत बढेर जाि सक्िे संकेत ठदन्छ। तसथय, कृवष/पश ु शाखािे विद्यमाि समूहहरुको 
बदलिदो माग िबढोस ् भने्न हेक्का राख्न ु पिेछ। अन्यथा यस्तो णस्थलत उत्पन्न हिु सक्दछ वक 
भविष्यमा सेिाका िालग हिुे माग, कलतपय ियाँ समूहहरुको गठिको कारििे परुा गिय िसवकयोस।् 

२२. िडा कायायिय/सेिा केन्द्र: (१) िडा कायायिय/सेिा केन्द्रका प्रमखु/कृवष/पश ु क्षेत्र हेिे 
प्राविलिकिे समूहको गठि, सञ्चािि र अन्ततिः पररपक्ि हिुमुा प्राविलिक सहयोग गिुय पिेछ। 

 (२) िावषयक काययतालिकामा आफ्िो कायय क्षेत्रका कृषक समूहहरुको बैठकमा भाग लििे, कृषक 
समूहको लिररक्षि गिे तालिका पलि समािेश गरी कायायियमा राख्न ुपछय र सोही अिसुार कायय गिुय 
पिेछ। 

 

 (३) आफ्िो काययक्षेत्रको विद्यमाि कृवष/पशहुरुको अिस्थाको आिारभतु आकँडाहरु संकिि गिुय 
पिेछ।  

 (४) कृषक समूहहरुिाई उिीहरुको समस्या पवहिाि गिय, आफ्िो क्षमता, िाहिा र श्रोत अिसुार 
लतिको समािाि गिय सघाउँदा पथ प्रदशयक, तालिमकताय, गलत प्रदाि गिे, समन्ियकताय तथा काययिम 
कायायन्ियिको रुपमा काम गिुय पिेछ। 

 (५) समूहको वियाकिाप र प्रगलत अद्यािलिक अलभिेख एउटा र्ाराम (Format) मा उल्िेख 
गरी राख्न ुपिेछ।  

 (६) िडा कायायिय / सेिा केन्द्र प्रमखुिे गाउँ कारयपालिका कायायियसँग सम्पकय  राख्न 
उिरदायी हिु ुपिेछ। 
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 (७) िडा कायायिय/सेिा केन्द्र प्रमखुिे सम्भि भए श्रोत, िमिुा एिं समूहको वियाकिापको 
अिभुिहरुको एउटा पणुस्तका बिाउि ुपिेछ। सबै िडा कायायियका पदालिकारीहरुिे यसमा सहायता 
गिुय पिेछ। यी अलभिेख िा साििहरूको संकिि एिं िविकरि भै रहि ुपिेछ।  

 (८) कृवष प्रसार काययकतायहरुिे समूह बैठकिाई सघाउि आफ्िो साप्तावहक िा पाणक्षक िा 
मालसक काययतालिक तयार गिुय पिे र िडा कायायियमा तगा आफ्िै प्रयोगका िागी राख्न ुपिेछ र 
हरेक समूह बैठकमा भाग लिि ुपिेछ।  

 (९) िडा कायायिय/सेिा केन्द्रमा रहिे प्रावििकहरुिे समूहमा कृषकहरुको समस्या पवहिाि, 

प्राथलमवककरि एिं समस्या समािािका िागी PC/PS तररका अपिाउि सहयोग गिुय पिेछ। 

 (१०) गलतणशि समूहहरुिाई आफ्िो मौसमी एिं िावषयक काययिम कायायन्ियि तालिका बिाउि 
उलिहरुिे सहयोग गिुय पिेछ। उिीहरुिे समूहहरुिाई िावहिे कृवष सामग्रीहरु, ऋि र प्राविलिक 
सेिा तथा सहयोगको सिुी तयार पािय मद्दत गिुय पदयछ।  

 (११) कृषक समूह वििरि अिसुणुि ७ बमोणजम अद्यािलिक गदै जाि ुपिेछ। 

 (१२) समूहको लिियय एिं काययहरु संकिि गिय प्रलतिेदि र्ारमहरु (Reporting Formats) 

र्ारम िं. ३ र ४ मा भिुय पिेछ। 

 (१३) बडा कायायिय/सेिा केन्द्रको काययक्षेत्रको समूह सञ्चािि गररिे सम्पूिय कृवष/पश ुजन्य 
काययिम सञ्चाििमा सम्बणन्िक प्राविलिकको उपणस्थलतमा हिु ुपिेछ 

पररच्छेद १२ 

आयोजिा कायायन्ियि, सपुररिेक्षि, अिगुमि एिं मलु्याङ्कि 

२३. सपुररिेक्षि, अिगुमि एिं मलु्याङ्कििः सङ्घीय कृवष, भलूम व्यिस्थापि तथा सहकारी मन्त्रािय, 

कृवष/पश ुसेिा विभाग रलत मातहतमा लिकायहरु तथा प्रादेणशक कृवष मन्त्रािय, कृवष/पश ुविभाग र 
लत मातहतका लिकायहरुिे कृषक समूहको सपुररिेक्षि, अिगुमि एिं मलु्याङ्कि जिुसकैु समयमा गिय 
सक्िेछि।् आिश्यक तथ्याङ्कहरू मखुयतया प्रलतिेदि र्ारममा समािेश कृषक समूहहरुिे प्रयोग गिे 
मालसक र िावषयक प्रलतिेदि र्ारमहरु र समूह स्तरमा विश्वषेि गरी िडा कायायिय/सेिा केन्द्र 
स्तरमा प्रलतिेदि तयार गरी अन्तमा आयोजिाको कायायन्ियि, सपुररिेक्षि, अिगुमि एिं मलु्याङ्कि 
सलमलतमा पेश गररिेछ। साथै उि सलमलतमा देहाय अिसुारका सदस्यहरु रहिेछि।्  
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   क) गाउँ उपप्रमखु       संयोजक 

   ख) आलथयक विकास सलमलत संयोजक     सदस्य 

   ग) गाउँपालिकाबाट मिोलित एक जिा मवहिा काययपालिका सदस्य सदस्य 

   घ) राविय कृषक समूह महासंघको प्रलतलिलि    सदस्य  

   ङ) सम्बणन्ित कृवष/पश ुशाखा प्रमखु     सदस्य-सणिि 

पररच्छेद १३ 

विविि 

२४. सम्बन्ि (Linkage) र समन्िय (Coordination): कृवष विकासका काययिमहरुमा सरोकारिािा 
विलभन्न सरकारी एिं गैर सरकारी लिकायहरुविि आपसी सम्बन्ि र समन्िय हिु ुअलत आिश्यक 
छ। लतिको स्थापिा औपिारीक एिं अिौपिाररक, व्यणिगत तथा आलिकारीक रुपमा हिु सक्दछ। 
जिुसकैु अिस्थामा पलि कृवष प्रसारका पदालिकारीहरूिे सबै स्तरमा (वर्ल्ड देखी केन्द्रसम्म) अन्य 
सम्बणन्ित लिकायहरुिाई कृवष विकासका विलभन्न िरिहरुमा गलतणशि एिं सकारात्मक सहयोग 
पयुायउि प्ररेरत गियमा लििययक एिं अहम ्भलुमका खेल्ि ुपिेछ।  

 (१) कृवष विकासको सम्पूिय णजम्मेिारी गाउँपालिकाको आलथयक विकास महाशाखा अन्तगयत 
कृवष/पश ु क्षेत्र हेिे शाखा एिं यस अन्तगयत काययरत पदालिकारीहरु उपर पदयछ। त्यसकारि 
सम्बणन्ित शाखािे ऋि सामग्री एिं लसंिाई उपिब्ि गराउिे लिकायहरु र साथै बजार व्यिस्था 
लमिाउिे संस्थाहरुसँग स्थावपत गिुय पिेछ।  

 (२) सम्बणन्ित शाखा तथा यस अन्तगयतका सम्बणन्ित पदालिकारीहरुिे कृषक समूह, 

गाउँपालिका, णजल्िा समन्िय सलमलत, राविय एिं अन्तराविय गैर सरकारी संस्थाहरुसँग लियलमत 
सम्पकय  राख्न ुपिेछ।  

 (३) िडा स्तर/सेिा केन्द्रमा रहिे कृवष/पश ु प्राविलिकिे स्थालिय राजलिलतज्ञ तथा लििायणित 
जिप्रलतलिलिहरुसँग पलि राम्रो सम्पकय  स्थावपत गिुय पदयछ। यसको अिािा काययक्षेत्रमा रहेका 
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सरकारी कायायिय, स्थािीय तहका पदालिकारीहरु, स्कुिका णशक्षकहरु, व्यापारीहरु एिं सहकारी 
संस्थाका सदस्यहरुसँग िषयको २ पटक समन्िय बैठक राख्न ुपिेछ। 

२५. समूह गठिका िागी खिय सम्बन्िमािः कुिै ियाँ कृषक समूह गठिका िागी आिश्यक पिे खिय 
स्थािीय दररेट अिसुार समूह गठि गिे लिकायिे गिेछ भिे समूहको अन्य खिय जस्तै लियलमत 
बैठक, सािारि सभा आठद िगायतका िाग्िे अन्य खियहरु समूहको आफ्िो श्रोतबाट व्यहोिुय पिेछ। 

२६. कृषक समूहको आिद्धतािः कृवष पेशाको माध्यमद्वारा कृवष क्षेत्रमा योगदाि पयुायउिे उदे्दश्यिे 
सम्बणन्ित सरकारी कायायियमा दताय भएका कृषक समूहहरु एिं कृवष सहकारीहरु सम्बणन्ित 
स्थालिय, णजल्िा, प्रादेणशक र संघीय तहमा राविय कृषक समूह महासंघमा आबद्ध हिु सक्िेछ। 

२७. कृषक समूहको सहकारीकरििः कृषक समूहिाई बढी सविय, प्रभािकारी, ठदगो र कृषकहरुको 
उन्नतीमा झिै योगदाि गिय सक्िे बिाउिक लिम्ती सो क्षेत्रमा केही कायय अिभुि भएको समूहिे 
िाहेमा सहकारीमा पररित गिय सवकिेछ। सामान्यतिः सहकारी ऐि, २०७५ अिसुार तोवकएको ढाँिा 
परुा भएको अिस्थामा कृषक सहकारी संस्था दताय गिय योग्य हिु सक्िेछि।् कृषक सहकारी संस्था 
गठि गदाय देहायका आिार परुा भएका संस्था बढी ठदगो हिु सक्िेछि।् 

 कृषक समूहको रुपमा ३ िषयको अिभुि भएको,  

 पयायप्त बित संकिि एिं सञ्चािि भएको,  

 व्यिसावयक वियाकिापहरु सञ्चािि गिय सक्षम भएको।  

साथै, समूहको िाममा रहेको सम्पूिय िि अिि सम्पणि उि समूह भंग भएर बिेको सहकारी दताय 
भएपलछ सो सहकारीको िाममा स्ितिः हिुेछ। 

२८. अमान्य हिुिेः यस लिदेणशकाको अन्यत्र जिुसकैु कुरा िेणखएको भएतापलि िपेािको संवििाि, 

संघीय, प्रादेणशक काििुसँग बाणझिे दर्ाहरु बाणझएको हदसम्म अमान्य हिुेछि।्  
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अिसुणुि - १  

कृषक समूहको वििाि (िमिुा) 
प्रस्ताििा 
कृवष/पश ु जन्य िस्तकुो उत्पादि, उत्पादकत्ि बढाउि, उत्पादि सामग्री सिुभ बिाउि, उत्पाठदत 
सामग्रीको विवक वितरि, भण्डारि व्यिस्थापि गरी उन्नत बीउ एिं आयिवृद्ध, बित संकििबाट 
आत्मलिभयर हिुका िागी कृवष/पश ुशाखा मालिका गाउँपालिकाको सहयोगमा श्री कृषक समूह गठि 
गर्र्यौ। 

१. प्रारणम्भकिः 

१.१ संणक्षप्त िाम र प्रारम्भिः 

 (क) यस समूहको िाम श्री कृवष समूह २०...... रहिेछ।  

 (ख) यो वििाि समूह मालिकागाउँपालिकाको आलथयक विकास शाखा अन्तगयत कृवष/पश ु हेिे 
शाखामा दताय भएपलछ तरुुन्त िाग ुहिुेछ।  

१.२. पररभाषािः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय ििागेमा, यो वििािमािः 

 (क) समूह भन्नािे यस वििािमा उल्िेणखत कृवष काययद्वारा कृवष/पश ुजन्य उपजको उत्पादि, 

उत्पादकत्ि बढाई आय आजयि गिय इच्छुक कृषकहरुको समूहिाई जिाउिेछ।  

 (ख) सदस्य भन्नािे कृषक जो ...................................... कृषक समूहको उदे्दश्य अिसुार 
उत्पादि र उत्पादकत्ि बढाउि वििािको दर्ा ३ बमोणजम सदस्यता लिएको हनु्छ। 

 (ग) कयय सलमलत भन्नािे वििाि अिसुार लििायणित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सणिि, सहसणिि, कोषाध्यक्ष 
तथा सदस्य पदालिकारीहरुिाई जिाउिे छ।  

 (घ) सािारि सभा भन्नािे यस वििािको दर्ा ४ बमोणजम गठठत सभािाई जिाउिे छ। 

१.३. समूहको छापिः गोिो घेरा लभत्र यस समूहको िाम श्री 
.................................................... कृषक समूह, २०..... रहिेछ। 
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१.४. समूहको कायायियिः यस समूहको कायायिय म्याग्दी णजल्िा, मालिका गाउँपालिका िडा िं. ..... 
मा रहिेछ। 

१.५. समूहको दतायिः कृषक समूह सम्बणन्ित मालिका गाउँपालिकाको आलथयक विकास शाखा अन्तगयत 
कृवष/पश ुक्षेत्र हेिे शाखामा दताय गिुय पिेछ। 

साथै अलििायय रुपमा आन्तररक राजश्व कायायियमा समेत दताय गरी स्थायी िेखा िम्बर (PAN) लिि ु
पिेछ।  

२. उदे्दश्य र काययिः 

२.१. उदे्दश्यिः सदस्यहरुको सामाणजक, आलथयक, कृवषजन्य व्यिसावयक वहतिाई ध्यािमा राखी 
देहायमा उल्िेणखत समूहको उदे्दश्य हिुेछिः  

(क) कृवष व्यिसायिाई आिलुिवककरि एिं विविलिकरि गरी उत्पादकत्ि, उत्पादि िवृद्धका िागी 
एकजटु भई काम गिे। 

(ख) सदस्यहरुको आलथयक तथा सामाणजक जीििस्तर उठाउिे। 

(ग) सदस्यहरुमा स्िाबिम्बिको ज्ञाि, पारस्पररक सहयोग र लमतव्यवयताको भाििा जागतृ गराउिे। 

(घ) पश/ुमत्स्य पािि व्यिसायिाई आिलुिवककरि र व्यिसावयकरि तर्य  अगाडी बढाउिे।  

२.२. काययिः समूहको वििािको दर्ा २.१ बमोणजमका उदे्दश्यहरु प्राप्त गिय यो समूहिे देहाय 
बमोणजम काययहरु गिेछ : 

 १. उन्नत प्रविलििाट खेती तथा पशपुािि गरी उत्पादि एिं उत्पादकत्ि बढाउिे, 
 २. विज िवृद्ध गरी आत्मलिभयर हिुे, 
 ३. उन्नत प्रविलि अपिाउिे, 
 ४. कृवष उत्पादिबाट आय िवृद्ध गिे,  

 ५. समूहबाट बजार व्यिस्थापि गिे, 

 ६. कृषकद्वारा उत्पाठदत िस्तकुो मूल्यमा एकरुपता ल्याउिे, 
 ७. भण्डारिको व्यिस्था, 
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 ८. सदस्यहरुको सीपमा िवृद्ध गियका िागी अन्य काययिमहरु तजुयमा गरी सञ्चालित गिे, 

 ९. गोठ देखी ओठसम्म स्िच्छ उत्पादि पयुाउिे, 
 १०. सदस्यहरुको आलथयक अिस्था सिुार गिय सक्िे वकलसमका अन्य वियाकिाप सञ्चािि गिे,  

 ११. सदस्यहरु बीि स्िाबिम्बि, पारस्पररक सहयोग एिं लमतणव्यता अलभिवृद्ध गरी लियलमत 
िित गिे बािी प्रिद्धयि गिे, 

 १२. समूह सदस्यहरूमा उत्पादिणशि आयमूिक एिं सीपमूिक उदे्दश्यका िागी सदस्यहरुिाई 
सिुभ ब्याजदरमा ऋि प्रदाि गिे, 

 १३. आफ्िो उदे्दश्य परुा गियका िागी समाि उदे्दश्य भएका स्थािीय क्षेत्र, राविय र अन्तराविय 
संघ संस्थाहरुसँग सहयोगात्मक भाििा राखे  

 १४. कृवषसँग सम्बणन्ित अन्य कृषक समूह, सहकारी, विणिय संघ संस्थाहरुसँग सम्पकय  कायम 
गरी जािकारी एिं सिुिा आदाि प्रदाि गिे,  

 १५. यस क्षेत्र/भेगका कृषकहरुद्वारा उठाइएको समस्याहरु मालिकागाउँपालिकाको कृवष/पश ु
शाखामा जािकारी उपिब्ि गराई समािाि लिकाल्िे प्रयास गिे, 

 १६. उन्नत लबउ, रासायलिक मि, सिुाररएको औजार, वकटिाशक विषादी, उन्नत घाँसको बीउ, 

सेट्स आठद वििी वितरि गिे, 

 १७. लसँिाई सवुििा उपिब्ि गराउिे, 
 १८. खेती विकास योजिा तयार गिय एिं पकेट प्याकेज काययिमिाई सहयोग पयुाउि,े 

 १९. सघि कृवष विकास काययिमिाई सघाउ पनु्याउिे, २०. िगदे बािी उत्पादि, पशजुन्य 
उत्पादि, भण्डारि, प्रशोिि तथा लबवि वितरिको व्यिस्था लमिाउिे, 
 २१. उन्नत भरुा उत्पादि तथा विवि वितरि गिे,  

 २२. माछा उत्पादि एिं उत्पादकत्ि बढाउिे, 
 २३. उत्पाठदत माछाहरुको विवि वितरिका िालग बजार व्यिस्थापि गिे,  

 २४. मत्स्य पािि सम्बन्िी प्राविलिक सेिा पनु्याउि सहयोग गिे, 

 २५. कृवष उपज उणित मूल्यमा खररद विवि तथा ढुिािी गिे,  

 २६. कृवष उपज भण्डारि गिय गोदामको सवुििा उपिब्ि गराउिे, 
 २७. कृवष उपज प्रशोिि गिे एिं उणित मूल्यमा लबवि गिे, 

 २८. प्रशोिि िस्तकुो उणित मूल्यमा लबवि गिे, 

 २९. संकलित बित/वहतकोषको संकिि, प्रभािकारी पररिािि गिे,  
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 ३०. घाँस तथा घाँस बीउको उत्पादि एिं विवि वितरि गिे, 

 ३१. मासमुा आत्म लिभयर काययिम गिे, 

 ३२. प्रजिि ्योग्य पश ुविवि वितरि गिे, 

 ३३. पशजुन्य पदाथयको उत्पादि एिं उत्पादकत्ि िवृद्ध गिे,  

 ३४. समूह िा सदस्यिाई आिश्यक ऋि उपिब्ि गराउिे, 
 ३५. मालथ उल्िेणखत उदे्दश्यहरु पूलतय गिय अन्य आिश्यक काययहरु गिे। 

३. सदस्यतािः एकै उदे्दश्य एिं समाि आलथयक अिस्था भएको एिं यस समूहको वििािको पररलि 
लभत्र रहिे इच्छा व्यि गरेको व्यणििाई यस समूहको सदस्यता प्रदाि गिय सवकिेछ। तर सदस्य 
हिु िाहिे व्यणििे कणम्तमा समूहका सदस्यहरुको लिणखत लसर्ाररस साथ अिसुणुि ४ अिसुार 
दखायस्त ठदि ुपिेछ। 

३.१. सदस्यहरुको योग्यतािः 

 (क) आरै् खेतीपाती/पशपुािि गरेको/गिय सक्षम भएको। 

 (ख) समूहको उदे्दश्य अिरुुप कायय गिय मञ्जुरी भएको।  

 (ग) कृपक कृषक बीि आपसी सहयोग बढाउि इच्छुक भएको। 

 (घ) िेपािी िागरीक र १८ िषय उमेर परुा गरेको हिु ुपिेछ। 

३.२. सािारि सदस्यिः सदस्यता शलु्क रु. लतरी सािारि सदस्यताका िागी लििेदि ठदई कायय 
सलमलतको लिियय बमोणजम सािारि सदस्यता प्राप्त गिय सक्िेछ। यस्तो सदस्यिे मालसक बित रु. 
......... प्रत्येक मवहिा जम्मा गिुय पिेछ। समूह गठि भई सकेपछी कुिै पलि योग्यता पगेुको 
व्यणििे समूहको सदस्यता लिि िाहेमा समूहमा आिद्ध प्रलत सदस्य बराबर उि लमलतसम्म सणञ्चत 
वहतकोष र सो को ब्याज साथै लियमािसुारका अन्य शलु्क बझुाई सदस्यता प्राप्त गिय सक्िेछ। 

३.३. सदस्यता कायम िरहिे अिस्था (सदस्यको अयोग्यता): काययसलमलतिे लिम्ि अिस्थामा 
सदस्यहरुिाई सदस्यताको िालग अयोग्य ठहन्याई सदस्यता समाप्त गिय सक्िेछ। 

 (क) तोवकएको मालसक बित तथा अन्य लतिुय पिे रकमहरु ३ मवहिासम्म िलतरेमा।  
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 (ख) वििािको उदे्दश्य विपररत कायय गरेमा िा समूहको रकम िा कागजात वहिालमिा गरेमा िा 
अन्य कुिै कारििे कायय सलमलतबाट लिष्काशि गरेमा। 

 (ग) सदस्यताबाट राणजिामा ठदएमा (सदस्य रहि ििाहेर लिणखत लििेदि कायय सलमलतिे सदर 
लसर्ाररस गरेमा)।  

 (घ) िैलतक पति देणखिे र्ौजदारी अपराि गरेको प्रमाणित भएमा। 

 (ङ) कृवष पेशा त्यागी अन्य कायय गिय थािेमा। 

 (ि) सदस्यको मतृ्य ुभएमा। 

 (छ) समूहको लसद्धान्त िा लियम िा प्रलतष्ठामा आिँ आउिे कायय गरेमा। 

 

 

३.४. सदस्यहरुको वििरि : 

ि.सं. िामथर ठेगािा पद िा.प्र.िं. बाबकुो 
िाम 

बाजेको 
िाम 

र्ोटो 

१.   अध्यक्ष     

२.   उपाध्यक्ष     

३.   सणिि     

४.   कोषाध्यक्ष     

५.   सदस्य     

६....   सदस्य     

४. सािारि सभा तथा कायय सलमलतिः 

४.१. सािारि सभािः यस समूहको सदस्यता प्राप्त सम्पूिय सदस्य सािारि सभाको सदस्य हिुेछि।् 
जिु समूहको उच्ितम ्लिकाय हिुेछ यसिे वििाि पाररत एिं संशोिि गिय सक्िेछ। सािारि सभा 
िषयमा एक पटक बस्िछे। तर आिश्यकता अिसुार जिुसकैु बेिा सािारि सभा बोिाउि 
सवकिेछ। 
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४.२. सािारि सभाको अलििेशििः कायय सलमलतिे तोकेको लमलत र समयमा यस समूहको सणिििे 
अध्यक्षको परामशय लिई लिणखत सिुिाद्वारा सम्पूिय सदस्यिाई सािारि सभाको स्थाि, समय, लमलत 
तथा एजेण्डाको जािकारी गराउि ुपिेछ। 

४.३. सािारि सभाको काम, कतयव्य र अलिकार:  

 (क) कायय सलमलतको लििायिि गिे तथा गठि गिे।  

 (ख) वििाि संशोिि गिे। 

 (ग) िावषयक बजेटको अिमुोदि गिे। 

 (घ) समूहको िावषयक काययिम स्िीकृत गिे। 

 (ङ) समूहको िावषयक कायय योजिा बिाउिे। 

 (ि) समूहिे कायय योजिा बिाउँदा कणम्तमा ६० प्रलतशत कृवष काययिम बिाउिे।  

४.४. सािारि सभाको गिपरुक संखयािः समूहको सािारि सभाको बैठकमा कणम्तमा पलि ५१ 
प्रलतशत सदस्यहरुको उपणस्थलतमा हिु ुपिेछ यठद सो िभए रे्री ३ ठदि लभत्र अको सभा बोिाउि ु
पिेछ यसमा कुि सािारि सदस्यको २५ प्रलतशत उपणस्थलत भएमा पलि यो सभाको बैठक बस्िेछ। 

४.५. कायय सलमलत गठि विलििः 

 (क) काई सलमलत ७ सदस्यीय हिुेछ। 

 (ख) कायय सलमलतमा अध्यक्ष, सणिि, कोषाध्यक्ष तथा सदस्यहरु हिुेछि।् आिश्यकता अिसुार 
उपाध्यक्ष तथा सह-सणििको पलि व्यिस्था गिय सवकिे छ। 

 (ग) कायय सलमलतका पदालिकारीहरुको बैठक हरेक मवहिाको गते/ठदि हिुछे तर आिश्यकता 
भए जिुसकैु समयमा पलि बस्ि सक्िेछ। 

 (घ) कायय सलमलतका पदालिकारीहरुको कायय अिलि २ िषयको हिुेछ। 

 (ङ) कायय सलमलतको कुिै पद खािी भएमा सािारि सदस्य मध्येबाट कसैिाई पलि कायय 
सलमलतको पदमा सलमलतको बहमुतबाट मिोलित गिय सवकिेछ।  
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 (ि) कायय सलमलतको गिपरुक संखया दईु लतहाईिाई मालििे छ बहमुतद्वारा लिियय हिुेछ 

 (छ) सािारि सभाका सदस्यहरुिे आरु् मध्येबाट लििायणित प्रवियाद्वारा अध्यक्ष, सणिि, 

कोषाध्यक्ष तथा अन्य पदालिकारीहरुको ियि गरी कायय सलमलत गठि गिेछ। तर अध्यक्ष, सणिि, 

कोषाध्यक्ष मध्ये एक पदमा मवहिा सदस्य अलििायय रुपमा हिु ुपदयछ।  

४.६. कायय सलमलतको काम कतयव्य र अलिकार: 

 (क) वििािको पररलिलभत्र रही समूहको उदे्दश्य अिरुुप सािारि सभािे गरेको िीलत लिदेशििाई 
पाििा गिे।  

 (ख) समूहको िावषयक काययिम बिाउिे तथा समूहको वियाकिाप सञ्चािि गिे। 

 (ग) सहकारी तथा गैर सहकारी संस्थाहरुसँग सम्पकय  िवृद्ध गिे तथा कृवष सम्बन्िी अन्य संघ 
संस्थाहरुसँग सम्पकय  गरी बढी भन्दा बढी सहयोग प्राप्त गिे।  

 (घ) सहकारीमा जािे प्रयास गिे। 

 (ङ) समूहको कायय योजिा बिाई िाग ुगिे। 

 (ि) समूहको िावषयक प्रलतिेदि बिाउिे र प्रस्ततु गिे।  

४.७. समूहको बैठकिः समूहको लियलमत बैठक प्रत्येक मवहिाको गते बस्िेछ। समूह बैठकहरु कायय 
सलमलतिे लििो गरेको स्थाि, लमलत र समयमा लियलमत रुपमा बस्िेछ। पूिय लििायररत बैठकमा कुिै 
सदस्यिे भाग लिि िसक्िे भएमा सो को जािकारी कारि सवहत पवहिे िै ठदि ु पिेछ। विशेष 
पररणस्थलत बाहेक िगातार तीि बैठकहरुमा उपणस्थत िहिुे सदस्यिाई समूह सहमलतको आिारमा 
लिष्काणशत गररिेछ। 

५. पदालिकारीको काम, कतयव्य र अलिकारिः  

५.१. अध्यक्षको काम, कतयव्य र अलिकार: 

 (क) आिश्यकता अिसुार समूहको बैठक र सािारि सभा बोिाउिे।  

 (ख) बैठकको अध्यक्षता गिे तथा बैठक लियन्त्रि गिे। 
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 (ग) समूहिाई वियाणशि गराउिे र उदे्दश्य प्रालप्तका िागी आिश्यक कायय गिे। 

 (घ) कुिै विषयमा मतदाि हदुाँ मत बराबर भएमा लििाययक मत ठदिे। 

 (ङ) वििािमा तोवकए अिसुार सािारि सदस्यिे माग गरे अिरुुप विशेष सािारि सभा बोिाउिे 

 (ि) समूहिे तोकेको काम कारबाही गिे। 

 (छ) समूहमा उठेका वििादहरु समािाि गिे।  

 (ज) समूह र स्थािीय तहको सम्बणन्ित लिकायहरुसँग सम्पकय  व्यणिको रुपमा काम गिे। 

 (झ) समूहको लिियय, काययिम र वियाकिाप, भएका कारिाहीहरु एिं समस्याहरुको अलभिेख 
राख सणिििाई सहजीकरि गिे 

 (ञ) िावषयक कायययोजिाको कायायन्ियि एिं समूह पररिाििको िेततृ्ि लििे। 

 (ट) समूह बैठकमा भएका लिियय, िावषयक सािारि सभाका लिियय, िावषयक प्रगलत प्रलतिेदि 
प्रमाणित गिे र आिश्यकता अिसुार सम्बणन्ित लिकायमा पेश गिे। 

 (ठ) समूह सदस्यहरुिाई आफ्िा समस्याहरुको पवहिाि र लतिको प्राथलमकता तोक्ि सघाउि ुर 
साथै उि समस्याहरु समािाि गिय काययिम बिाउि र कायायन्ियि गिय िगाउिे। 

 (ड) सदस्यहरुिाई वियाणशि गराई समन्िय र सहकायय गिे। 

 (ढ) समूह सदस्यहरुबीि मतभेद व्यिस्थापिका िागी सहजीकरि गिे। 

५.२. उपाध्यक्षको काम, कतयव्य र अलिकारिः 

 (क) अध्यक्षको काययमा सहयोग गिे। 

 (ख) अध्यक्षको अिपुणस्थलतमा अध्यक्षिे गिे सबै कायय गिे 

 (ग) कायय सलमलतिे तोकेको कायय गिे।  

५.३. सणििको काम, कतयव्य र अलिकार: 
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 (क) अध्यक्षसँगको परामशयमा बैठक बोिाउिे 

 (ख) बैठकको तयारी गिे। 

 (ग) समूहको लिियय पणुस्तका तयार गिे। 

 (घ) समूहको सम्पूिय कागजातहरु सरुणक्षत राख्न।े 

 (ङ) समूह बैठक एिं सािारि सभाबाट पाररत लििययको कायायन्ियिका िागी पहि गिे। 

 (ि) िावषयक प्रलतिेदि तयार पारी सािारि सभामा पेश गिे 

 (छ) समूहको कायययोजिा लिमायिमा सहयोग गिे। 

 (ज) कायय सलमलतिे तोकेको कायय गिे। 

५.४. कोषाध्यक्षको काम, कतयव्य र अलिकारिः 

 (क) समूहको वहतकोष रकम लियलमत उठाउिे र र्रर्ारक गिे। 

 (ख) समूह वहतकोष व्यिस्थापि गिे। 

 (ग) समूहको सबै कोषको वहसाब वकताब सरुणक्षत र दरुुस्त राखे।  

 (घ) समूहको िि, अिि सम्पूिय सम्पणिको सरुक्षाको णजम्मेिारी लिि।े 

 (ङ) समूहको िावषयक बजेट तयार पािे र सािारि सभामा िावषयक प्रलतिेदि पेश गिे एिं 
िेखापररक्षि गराउि।े  

 (ि) समूह अध्यक्ष िा सणििसँग लमलि खाता सञ्चािि गिे। 

 (छ) कायय सलमलतिे तोकेको अन्य कायय गिे। 

६. आलथयक व्यिस्थािः  

६.१. आलथयक स्रोतिः 

 (क) यस समूहको सदस्यहरुबाट प्राप्त सदस्यता शलु्क  
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 (ख) समूहको अन्य वियाकिापबाट भएको आम्दािी 

 (ग) समूहको सदस्यिे बित गिे मालसक रकम 

 (घ) समूहबाट ऋि िगािी गदाय प्राप्त व्याज  

 (ङ) समूहिे अन्य संघ संस्थाबाट पाएको अिसरबाट समूह सदस्यिे लिणित पाररश्रलमकबाट 
........ प्रलतशत िेबी 

 (ि) समूह सदस्यिे आफ्िो िामबाट गरेको िित 

 (छ) वििम्ब शलु्कबाट 

६.२. वहतकोष 

 (क) श्री .......................................... कृषक समूहको एक वहतकोष हिुछे। 

 (ख) श्री ........................................... बैङ्कमा समूहको खाता रहिेछ। 

६.३. वहतकोष पररिािििः 

 (क) वहतकोष रकमको कणम्तमा ५० प्रलतशत कृवष काययमा सञ्चािि गिुय पिेछ। 

 (ख) समूह सदस्यिाई आिश्यकता भएमा वहतकोषबाट ऋि सापटी लिि सक्िेछि।्  

 (ग) सदस्यिे ऋि माग गिय अिसुणुि ५ अिसुार लििेदि ठदि ुपिेछ। 

 (घ) कृवष काययका िालग लिइएको ऋिमा ....... प्रलतशत मालसक ब्याज िाग्िछे 

 (ङ) अन्य ऋिमा .... प्रलतशत मालसक ब्याज िाग्िछे। 

 (ि) मालसक ब्याज, मालसक बित रकम एिं ऋिी सदस्यिे तोवकए बमोणजम ऋि वकस्ता 
प्रत्येक मवहिा बझुाउि ुपिेछ।  

 (छ) ऋि लिंदा ऋि रकमको प्रलतशत सेिा शलु्क बझुाउि ुपिेछ। 
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(ज) ............................ बैङ्कमा समूह अगिुा/अध्यक्ष िा सणिि र कोषाध्यक्षको संयिु 
दस्तखतबाट खाता सञ्चािि हिुेछ। श्रोत/वहतकोष पररिाििका उपायहरुिाई मखुयतया दईु िगय 
(आिश्यक खिय र आन्तररक िगािी) मा विभाजि गिय सवकन्छ। 

१. आिश्यक खियिः आिश्यक खिय भन्नािे कायायिय र प्रशासलिक खिय भने्न जिाउँदछ। 

 कायायिय खिय (कपी, किम, णस्टि, लबि, भौिर, र्ाइि, रणजष्टर, खाता, पत्रपलत्रका)  

 र्लियिर खिय  

 ढुिािी तथा घर भाडा  

 अन्य संघसंस्थासँग सदस्यता लिँदा लतिुय पिे खिय र िावषयक िविकरि खिय  

 िेखा पररक्षि खिय  

 कमयिारी पाररश्रलमक खिय  

 सािारि सभा खिय  

 विविि (समूह बैठकमा णिया िास्ता आठद ). 

२. आन्तररक िगािीिः आन्तररक िगािी भन्नािे समूह लभत्रको सदस्य लबिको िगािी भन्न े
जिाउँदछ। जस्तैिः 

 उत्पादिमूिक कायय (उत्पादि तथा उत्पादि सामग्री खररद विवि)  

 मि, लबउ, बािी संरक्षि, तरकारी बोट लबरुिा वकन्न र प्रयोग गिय  

 आयमिुक कायय गिय (बाख्रा, बंगरुपािि आठद)  

 घरेिू आयमिुक कायय गिे (स्थािीय सीप, रेशम पािि, लसिाई बिुाई, माहरुी पािि, तरकारी 
खेती, करेसाबारी आठद)  

 सामाणजक कायय (सरसर्ाई अलभयाि, पवहरो लियन्त्रि, िकृ्षारोपि, कुिो लिमायि, स्िास्थ्य, 

िातािरि संरक्षि आठद)  

 सीप विकास जस्तै प्यावकङ, िसयरी, तालिम  

 बौवद्धक कायय जस्तै तालिम, प्रििि, भ्रमि गोष्ठी आठद  

 सामाणजक कायय जस्तै मवहिा विकास  

 पुजँी िगािी, कजाय प्रिाह, शेयर खररद आठद। 
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६.४. लबिम्ब शलु्किः 

 (क) मालसक बित रकम तोकेको समयमा िलतरेमा पवहिो मवहिा प्रलतठदि रु. लबिम्ि शलु्क 
िाग्िेछ। 

 (ख) दोश्रो मवहिा प्रलत ठदि रु. वििम्ब शलु्क िाग्िेछ। 

 (ग) तेश्रो मवहिा प्रलत ठदि रु. ....... लबिम्ब शलु्क िाग्िेछ। 

 (घ) िौथो मवहिाबाट सदस्यता खारेज हिुेछ। 

 (ङ) प्रत्येक मवहिा बझुाउि ुपिे ऋि वकस्ता र ब्याज िबझुाएमा प्रलत मवहिा रु. ....... प्रलत 
ठदि दोश्रो मवहिा रु. प्रलत ठदि र तेश्रो मवहिा रु. ....... प्रलत ठदि वििम्ब शलु्क िाग्िेछ िौथो 
मवहिामा ऋि रकम व्याजहरु ऋिी र जमािी सदस्यहरुबाट असिु उपर गररिेछ। 

 (ि) एक सदस्यको जमािी बसेको सदस्यिे अकोको पिुिः जमािीमा बस्ि पाउिे छैि 

 (छ) जमािी सदस्यिे ऋि पाउिे छैि तर ऋिी सदस्यिे ऋि लतरीसकेपछी जमािी सदस्यिे 
ऋि पाउि सक्िेछ।  

 (ज) ऋि लिएको सदस्यिे अरु सदस्यको जमािी बस्ि पाउिे छैि। 

 (झ) ऋि लििका िागी ........ सम्म एक सदस्यको जमािी रु. सम्म दईु सदस्य र रु. सम्म 
लति सदस्यको जमािी िावहिेछ। 

६.५. िगािीको सरुक्षििः कुिै पलि व्यणििे आफ्िो िाममा जम्मा भएको वहतकोषको अलिकतम 
१० प्रलतशत सम्म मात्र ऋि लिि पाउिे छ यठद व्यणिको िाममा संकलित वहतकोषको ९० 
प्रलतशत भन्दा बढी ऋि लििपुिे भएमा सोही समूहका अन्य २ जिा सदस्यको सामवुहक जमािीमा 
ऋि ठदि सवकिे छ। ऋि लििे व्यणििे लतिुय पिे साँिा र ब्याज रकम िलतरेको/लतिय िसकेको 
खण्डमा जमािी बसेका सदस्य मार्य त ्असिु उपर गररिेछ। यठद जमािी मार्य त ्पलि असिु उपर 
हिु िसकेको अिस्थामा िेपाि सरकारको प्रिलित लियमािसुार कारिाही प्रविया अगाडी बढाइिेछ। 
ऋि िगािी एिं असिु उपर गिय ऋि उप-सलमलतको स्िीकृती लिि ु पिेछ। ऋि उपसलमलतका 
सदस्यहरु कोही पलि जमािी बस्ि पाईिे छैि। 
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६.६. िेखापररक्षििः प्रत्येक समूहिे रणजष्टडय िेखा पररक्षकबाट िेखा पररक्षि अलििायय रुपमा गराउि ु
पदयछ। यसरी गररएका िेखा पररक्षिहरु िावषयक सािारि सभाको पूिय बहमुतबाट अिमुोदि गिुय 
पदयछ। मिुार्ा सम्पूिय सदस्यिाई प्रत्येक िषयको िेखा पररक्षि पलछ लिजहरुको वहसाब खातामा 
जम्मा गिुय पदयछ 

७. विविििः 

७.१. लििायिि सम्बन्िी व्यिस्थािः यस समूहको कायय सलमलत कायम रहेको अिस्थामा सोही कायय 
सलमलतिे र सो सलमलत कायम िरहेको अिस्थामा सािारि सदस्यहरुको बैठकिे लििायिि अलिकृत 
लियिु गिेछ। सो लििायिि अलिकृतिे लििायिि अलिकृतमा लियिु भएको लमलतिे एक मवहिा लभत्र 
लििायिि गराई सक्ि ु पिेछ। सो लििायििमा पिे खिय काययसलमलतिे व्यिस्थापि गिेछि।् यसमा 
काययसलमलतको पदालिकारीहरुिाई मतदाि िा सहमतीद्वारा सािारि सभाको सदस्यहरुिे छाने्न छि।् 

७.२. पदाििीिः 

 (क) कायय सलमलत सदस्यत तथा पदालिकारीहरुको पदािलि लििायणित भएको लमलत देणख २ िषयको 
हिुेछ।  

 (ख) सो गठठत कायय सलमलतको पदािलि समाप्त हिु ुभन्दा १ मवहिा अगािै समूहको सािारि 
सभा बोिाई ियाँ कायय सलमलतको ििुाि गराउि अलििायय हिुेछ। 

 (ग) कायय सलमलतिे वििािमा उल्िेणखत आफ्िो काययकाि समाप्त हिु ु भन्दा १ मवहिा अगािै 
लििायिि गराउि िसकेको तथा लिजको कायय अिलि समाप्त भएपलछ सो कायय सलमलतको सदस्यहरुिे 
आफ्िो सलमलतको बैठक बोिाई एउटा तदथय (प्रबन्ि िा तयारी सलमलत खडा गरी सो तदथय 
सलमलतद्वारा सािारि सभाको बैठक बोिाई ियाँ कायय सलमलतको गठि गिेछ। 

 (घ) कायय सलमलतको पदािलि समाप्त हिु ुअगािै काययरत कायय सलमलत कुिै वकलसमबाट भंग हिु 
गएमा भंग भएको काययसलमलतिे आफ्िो णजम्मामा रहेको कागजपत्र, िगद, णजन्सी काययभार समेत 
सम्पूिय सदस्यको सभा बोिाई अथिा कायायिय सणिि भए लिजिाई बझुाई सो को भपायई लिि ुपिेछ 
सो िगरेमा समूहिाई हािी िोक्सािी भएमा सो कायय सलमलतका पदालिकारीहरुिे संयिु रुपमा बेहोिुय 
पदयछ 
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७.३. उम्मेदिारको अयोग्यतािः 

 (क) (व्यणि) जो कृवष पेशामा संिग्ि छैि।  

 (ख) (व्यणि) जो कृवषको समूहमा छैि। 

 (ग) (व्यणि) जसिे समूहको उदे्दश्य विपररत कायय गदयछ।  

 (घ) (व्यणि) जसको मािलसक अिस्था सामान्य छैि। 

 (इ) र्ौजदारी अलभयोगमा सजाय पाएको व्यणि। 

७.४. अविश्वासको प्रस्ताििः सािारि सभाको सदस्यहरु मध्येबाट एक लतहाई सदस्यहरुिे कायय 
सलमलत उपर अविश्वासको प्रस्ताि ल्याई दईु लतहाई सदस्यहरुबाट सो प्रस्ताि पाररत भएमा कायय 
सलमलत विघटि हिुेछ। तर अविश्वासको प्रस्ताि आएमा सर्ाईको मौकाबाट बणञ्चत गररिे छैि। 

७.५. राणजिामािः यस समूहको अध्यक्षिे उपाध्यक्ष (भए) समक्ष िा सणिि समक्ष र अध्यक्ष बाहेक 
अन्य काययसलमलतका पदालिकारीहरुिे अध्यक्ष समक्ष राणजिामा ठदि सक्िेछि ् काययसलमलतको 
बैठकबाट णस्िकृत िभएसम्म लतलिहरु आफ्िो पदमा बहािी रही रहिेछि।् 

७.६. वििाि संशोिििः समूहको वििाि संशोिि गिय आिश्यकता परेि आएमा सभाको 
सदस्यहरुमध्येका कणम्तमा एकाउन्न प्रलतशत सदस्यको उपणस्थलतमा वििाि मस्यौदा पेश गररिेछ। 
सदस्यहरु मध्येका उपणस्थत सदस्यहरू मध्येका दईु लतहाई बहमुतबाट वििाि संशोिि मस्यौदा 
पाररत भएमा वििाि संशोिि गररिेछ। साथै, संशोलित वििाि स्थालिय तहको कृवष/पश ुक्षेत्र हेिे 
शाखाबाट अिमुोठदत िभए सम्म संशोिि भएको मालििे छैि। 

७.७. लियम बिाउिेिः सािारि सभािे आन्तररक सञ्चािि लियमहरु बिाउि सक्िेछि।् 

७.८. उपसलमलतहरु गठि गिय सक्िेछि ्सािारि सभािे एिं काययसलमलतिे सािारि सभाको स्िीकृती 
लिई आफ्िा काययिमहरु सञ्चािि गरी समूहको िक्ष्य र उदे्दश्य प्राप्त गिय उपसलमलतहरु बिाउि 
सक्िेछि।्  
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७.९. विघटििः समूहको वििाि बमोणजम कारय सञ्चािि गिय िसकी िा उदे्दश्य प्राप्त गिय असर्ि 
भए िा दईु िषय सम्म समूह िविकरि िभएमा समूह विघटि हिुेछ। यसरी समूह विघटि भए बित 
रकम सम्पूिय सदस्यहरुिाई वर्ताय गिुय पिेछ।  

७.१०. समूह छोड्ि ुपिे अिस्था/सदस्यहरुको मतृ्य/ुसदस्यिे पाएको अिसर: कुिै पलि सदस्यिे 
समूह छोडिे िाहेको खण्डमा लिजको िाममा संकिि भएको वहतकोष रकमबाट ३ प्रलतशत कट्टा 
गरी बाँवक रकम भिुािी ठदईिेछ। यठद कुिै सदस्यहरुको मतृ्य ुभएमा लिजिे िित गरेको सम्पूिय 
रकम लिजको सबै भन्दा िणजकको हकदारिाई समूहिे ब्याज सवहत वर्ताय ठदिेछ। समूहिे कुिै 
पलि संघसंस्था, कायायियबाट पाएको अिसर सामग्रीहरु आिश्यकता हेरी समूहको बैठकबाट लिियय 
गराई पािैपािो गरी सबै सदस्यिे पाउिे गरर वितरि गररिेछ। 

७.११. समूहको िि अिि सम्पिी समूह विघटि भए पिात ्समूहको िि अिि सम्पिी स्थािीय 
तहको आलथयक विकास महाशाखा अन्तगयत कृवष/पश ुक्षेत्र हेिे शाखाको लिियय बमोणजम हिुेछ। 
उि लिियय णिि िबझेुको खण्डमा स्थालिय तहको न्यावयक सलमलत समक्ष लििेदि गिय सवकिेछ र 
सो सन्दभयमा न्यावयक सलमलतको लिियय िै अणन्तम हिुेछ। 
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र्ारम िं. १ 

कृषक समूह दताय र्ारम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्ारम िं. २ 

आ.ब.को अन्तमा सदस्य संखयाको णस्थलत 

आ.ब. 
 

सदस्य संखयामा थप / 
घट र जम्मा बित कोष 

सदस्यद्वारा जम्मा भएको 
कोषको मौजदुा णस्थलत 

घट/बढको कारि (कोिम २ मा 
बढीको िागी + घटीको िागी - 

णिन्ह िगाओ 

 संखया   

 रु.   

 संखया   

 रु.   

१. दताय िं.: 

२. समहुको िाम : 

३. समहुको वकलसम : 

४. समहुको ठेगािा  

णजल्िा:  

िगरपालिका:  

िडा िं.: 

५. गठि सलमलत 

६. जम्मा सदस्य : 

मवहिािः 

परुुष: 

७. गठि समहुको उद्देश्यिः 
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 संखया   

 रु.   

 

 

 

र्ारम िं. ३ 

समूहको बित कोषको िावषयक णस्थलत 

आलथयक िषय गत िषय रकम रु. बित कोषमा घटबढको कारि 

   
   
िोट : यो वििरि (र्ारम) आ.ब.को पवहिो ठदि (श्रािि १ गते) कृवष पश ुक्षेत्र हेिे शाखाद्वारा 
अलििायय रूपमा अद्यािलिक बिाई राख्न ुपछय। 
 

र्ारम िं. ४ 

कृषक समूह दताय र्ारम 

  
िौमालसक अिलि प्रथम/ठद्वलतय/तलृतय 

गाउँपालिकािः       िडा िं.: 

कृषक समहुको िामिः 

उत्पादि -  (क) इकाई 

(ख) जम्मा िागत रु. : 

उत्पादकत्ि (उत्पादि/क्षेत्रर्ि) : 

उत्पादिको लबिी मूल्य (रु. इकाई) : 

उत्पादिको कुि मूल्य रु.: 

कायय वििरि : 

सहभागी सदस्यहरुको संखया : 

प्राप्त सहायता रु. 

श्रोत १ (.............................................) बाट : 

श्रोत २ (.............................................) बाट : 

क्षेत्रर्ि िा संखया र इकाई : 
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अिसूुिी २ 

समूह दतायको िागी लििेदि 

 

श्री मालिका गाउँपालिका, 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय, दरबाङ, म्याग्दी 
मार्य त,् श्री िडा कायायिय  

........... िं. िडा। 

विषय: समूह दताय गरी पाउँ। 

श्री .................................. शाखाको सहयोगमा हामी आरै् संगठठत भई ............................ 
गाउँपालिकामा गठि भएको हाम्रो समूह दताय गरी पाउि लिम्ि वििरिहरु संिग्ि गरी िेपािी 
िगररकताको प्रलतलिवप सवहत यो लििेदि गररएको छ। 

.................................. 
समूहको अध्यक्षको दस्तखत  

लमलतिः .......................... 
समूहको वििरि : 
कृषक समूहको िाम : 
स्थापिा िषयिः 
गाउँपालिकाको िामिः               िडा िं.:                    टोि : 
समूहको उदे्दश्य : 
सदस्य संखया: परुुष ........       मवहिा................         जम्मा ........ 
पदालिकारीहरुको िाम  

ि.सं. िाम पद शैणक्षक योग्यता उमेर जग्गा 
क्षेत्रर्ि 

दस्तखत र्ोटो 

  अध्यक्ष      

  उपाध्यक्ष      

  सणिि      

  कोषाध्यक्ष      

  सदस्य      
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  सदस्य      

  सदस्य      

 

 

अिसूुिी- ३ 

कृषक समूह दतायको प्रमाि-पत्र िमिुा 
 

मालिका गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

दरबाङ, म्याग्दी 
 

कृषक समूह दताय प्रमाि-पत्र 

समूह पद्धलतिाई सवु्यिणस्थत गदै कृवष प्रसार काययिाई टेिा पयुाउिे उदे्दश्यिे यस मालिका 
गाउँपालिकाको िडा िं. ........ मा लमलत ................................ मा गठठत श्री 
................................................. कृषक समूहिाई यस कायायियको अलभिेखमा दताय गरी यो 
प्रमाि-पत्र प्रदाि गररएको छ। 

 

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

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

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

कृवष शाखा प्रमखु समूहको छाप प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 

 

(कृषक समूह दताय प्रमािपत्रको पछाडी पािा राख्न)े 

ि.सं. ििीकरि लमलत ििीकरि गिे कायायिय प्रमखु कैवर्यत 

देणख सम्म 

१.     

२.     

३.     

४.     

दताय लमलतिः 
दताय िं.: 
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५.     

६.     

७.     

८.     
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अिसूुिी ४ 

सदस्यताको िागी आिेदि र्ारमको िमिुा 
 

श्रीमाि ्अध्यक्ष ज्यू 

........................................... कृषक समूह। 

विषय: सदस्यताको िालग आिेदि सम्बन्िमा 

महोदय, 

म यस समूहको वििाििाई स्िीकार गरी समूहको सदस्यता प्राप्त गिय इच्छा भएकािे लियमािसुार 
सदस्यता प्रदाि गिुय हिु लबिम्र अिरुोि गदयछु। 

वििरि 

िामिः 
बाबकुो िाम : 
ठेगािा : 
शैणक्षक योग्यता : 
कृवष पेशामा दखि : 
पशपुन्छी/खेती/जग्गाको वििरि : 
िगाउिे गरेको बािीहरु : 
गिे गरेको पशपुािि : 
समूहको सदस्यको लसर्ाररस : 
िाम : िाम : 

दस्तखत : दस्तखत : 

 

लििेदक   

िाम :    
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दस्तखत :    
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अिसूुिी ५ 

ऋि माग र्ारमको िमिुा 
श्रीमाि ्अध्यक्ष ज्यू 

.......................................... कृषक समूह। 

विषय : ऋि उपिब्ि गराई ठदि ेसम्बन्िमा। 

महोदय, 

उपरोि सम्बन्िमा मिाई ........................... कामको िागी आिश्यकता परेकािे रु. 
......................... (अक्षरेपी ......................................... मात्र) समूह वहतकोषबाट ऋि 
उपिब्ि गराई ठदि ुहिु अिरुोि गदयछु। साथै यस लििेदिको साथ जमािी सदस्यहरुको लसर्ाररस 
पेश गरेको छु। लियमािसुार रु. ......................... (अक्षरेपी ......................................... 
मात्र) ऋि वकस्ता, मालसक व्याज, मालसक बित लियलमत रुपिे प्रत्येक मवहिा बझुाउिेछु। 

लििेदक    

िाम:   

दस्तखत   

जमािी सदस्यहरु 

िामिः िामिः 
ठेगािा: ठेगािा: 
दस्तखतिः दस्तखतिः 
कायायिय प्रयोजि िागी 
ऋि रु. .................................... (अक्षरेपी 
रु...................................................................................................) 
मालसक वकस्ता रु. ...................... (अक्षरेपी 
रु..................................................................................................) 
उपिब्ि भएको लमलत : 
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उपिब्ि भएको िेक िं.: 
 

कोषाध्यक्ष     सणिि      अध्यक्ष  
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अिसूुिी - ६ 

तमसकुको िमिुा 
लिणखतम ् म्याग्दी णजल्िा मालिका गाउँपालिका िडा िं. ......... बस्िे 

........................................... को  िाती/िातीिी/बहुारी/छोरी 

............................................ को छोरा/छोरी/श्रीमती िषय ............ को 

.............................................. श्री कृषक समूह .................................. बाट लििायरि 

गररएको व्याज दर अन्य शतय (लियम) का अलििमा रही घर खिय मि बीउ/कृवष आयोजिा कायय 

गियका लिलमि सापटी (ऋि) िगद रु. ................................... (अक्षरेपी रु. 

............................................ मात्र) यस समूहको ................................... बैङ्क, शाखा 

कायायिय .................................. िेक िं. ........................................ बाट बणुझलिई 

भाखा राखी तपलसिमा िेणखएको व्यणि (साक्षी) हरुको रोहबरमा यस समूहको कायायियबाट 

बणुझलिई ठठक साँिो हो। माथी कबलुियत गररएको भाखा लभत्र साँिा ब्याज लतिय बझुाउि सवकि 

भिे मेरो िि अिि सम्पणिबाट िेपािको प्रिलित ऐि काििु बमोणजम असिु उपर गरी लिएमा 

मेरो मन्जरुी छ। तपलसिका साक्षी वकिारा सदर। 

तपलसि 

म्या.णज. मालिका गाउँपालिका िडा िं. .......... बस्ि े......................................................... 

को िालत/िालतिी/बहुारी/छोरी ............................................................. 

छोरा/छोरी/श्रीमती िषय ......... को .................................................... 

म्या.णज. मालिका गाउँपालिका िडा िं. .......... बस्ि े.................................................... को 

िालत/िालतिी/बहुारी/छोरी ............................................ छोरा/छोरी/श्रीमती िषय ......... को 

.................................................... 
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ईलत सम्ित ्२०....... साि .......... मवहिा ......... गते रोज ............... शभुम।्
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अिसूुिी ७ 

समूह सदस्यको वििरि र्ारम 

 

समूहमा सदस्य रहेको सबै सदस्यहरुको वििरि सम्बणन्ित सदस्यिाई िै सोिेर िेख्न ुपदयछ। 

 वििरि हेररे्र भएपलछ पिुिः तयार गरी लियलमत रुपिे सच्याउि ुपदयछ।  

समूहको िाम:            
 ठेगािा: 

ि.सं. सदस्यको 
िाम 

िडा िं. गाउँ/टोि उमेर णशक्षा जलमिको क्षेत्रर्ि/पशकुो 
संखया/मत्स्य पािि गरेको 
क्षेत्रर्ि 

पररिार 
संखया 
 

कैवर्यत 
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अिसूुिी ८ 

मालसक वहतकोष सङ्किि र्ारम 

समूहको िाम: 

साि: 

ि.सं. िामथर मालसक जम्मा रकम रु. 
बैशाख जेठ असार साउि भदौ असोज कालतयक मंलसर पसु माघ र्ागु

ि 

िैत्र 

१.              

२.              

३.              

४.              

५.              

६.              

७.              

८.              

९.              

१०.              

                     

     अिसूुिी - ९ 

समूहको िगािी वििरि 

समूहको िामिः 

ि.सं. लििे व्यणिको िाम ठेगािा उदे्दश्य रकम लिएको 
लमलत 

रकम 
बझुाउि ुपिे 
लमलत 

लििेको 
सही 

१.        

२.        

३.        

४.        
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अिसूुिी १० 

समूहको ऋि असिुी र्ारम 

समूहको िामिः 

ि.सं. िामथर ठेगािा साबा रु ब्याज 
रु 

जम्मा बझुाउिेको 
िाम 

बझेुको 
लमलत 

रकम 
बझुाउिेको 
हस्ताक्षर 

१.         

२.         

३.         

४.         

 

 

 

 

 

 

अिसूुिी ११ 

सम्पणि (िगद तथा णजन्सी) खाता 
२०........ साि ............ मवहिा  

लमलत वििरि जम्मा रु. खिय रु. बाँकी रु. 
     

     

     

     

जम्मा    
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अिसूुिी १२ 

सामाि विवि तथा आम्दािी खाता 
२०..... साि ........ मवहिा  

लमलत वििरि आम्दािी रकम रु. कैवर्यत 

    

    

    

    

जम्मा   

 

अिसूुिी १३ 

सामाि खररद तथा आम्दािी खाता 
२०........ साि ......... मवहिा 

लमलत वििरि खिय रकम रु. कैवर्यत 

    

    

    

    

जम्मा   

 

अिसूुिी १४ 

दावयत्ि खाता 
२०........ साि ............ मवहिा 

लमलत वििरि आम्दािी खिय मौज्दात कैवर्यत 

      

      

      

      

जम्मा     
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अिसूुिी १५ 

कृषक समूहबाट सञ्चािि गररि ेिावषयक काययिमको िागी िमिुा ढािँा 
समूह/संस्थाको िामिः 

आलथयक िषयिः 

सलमलत / उपलसलमतिः 

ि.
सं. 

आयोज
िाको 
िाम 

काम 
(िक्ष्य) 

कायय 
वििरि 

(के गिे) 

बजेटको श्रोत समय अिलि स्थाि 
(कहाँ 
गिे) 

प्रमखु 
णजम्मेिारी 

अिगुमि 
तथा 

मलु्याङ्कि 

कैवर्यत 

समूहको 
वहतकोष 

कृषक
को 

व्यणि
गत 

बाह्य 
स्रोत 

             

             

             

             

             

 

 

 

गाउँसभाबाट प्रमाणित लमलत:२०७९।०५।११ 

 आज्ञािे, 
 िाम: हेमराज काफ्िे 

 प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 

 


