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परिच्छेद १ 

प्रािन्म्िक 

१. सनं्िप्त नाम ि प्रािम्ि 

(क) यो काययविविको नाम “कृषक समूह गठन तथा दताय सम्बवधि काययविवि –२०७५” रहनेछ । 

(ख) यो काययविवि वहविहाङ गाउँपाविकाबाट स्िीकृत भएपवछ प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२.परििाषााः विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययविविमा 

(क) “गाउँपाविका” भधनािे वहविहाङ गाउँपाविका सम्झनपुदयछ । 

(ख) “कृवष विकास शाखा” भधनािे वहविहाङ गाउँपाविकाको कृवष विकास शाखा सम्झनपुदयछ । 

(ग) “सेिा केधर” भधनािे वहविहाङ गाउँपाविका मातहतको कृवष सेिा केधर सम्झनपुदयछ । 

(घ) “काययक्रम” भधनािे वहविहाङ गाउँपाविकाको कृवष विकास शाखािे सञ्चािन गने कृवष विकास काययक्रम सम्झनपुदयछ । 

(ङ) “सेिा” भधनािे कृवष विकास सेिा सम्झनपुदयछ । 



(च) “समुह” भधनािे वहविहाङ गाउँपाविका वभत्रका साझेदारी स्िावमत्िमा रवह नेपाि सरकारको कुनै पवन आविकाररक वनकायमा विविित रुपमा दताय 

भएको कृवष काययमा संिग्न सकृय कृषक समहू सम्झनपुदयछ । 

(छ) “सहकारी” भधनािे वहविहाङ गाउँपाविका वभत्रका विवभजन सहकारी कायायियमा विविित रुपमा दताय भएको सकृय कृवष सहकारी  सम्झनपुदयछ । 

(ज) “फमय” भधनािे वहविहाङ गाउँपाविका वभत्रका एकि िा साझेदारी स्िावमत्िमा रवह नेपाि सरकारको कुनै पवन आविकाररक वनकायमा विविित रुपमा 

दताय भएको कृवष काययमा संिग्न सकृय कृवष फमय सम्झनपुदयछ । 

(झ) “व्यिस्थापन सवमवत” भधनािे विभावगय स्तरका प्रवतवनवि तथा सम्बवधित सरकारी, गैह्र सरकारी संस्थाका प्रमुख  िा प्रवतवनवि तथा आमवधत्रत 

सदस्यहरु समेतको उपवस्थत रहने गरर गवठत सवमवत सम्झनपुछय  । 

(ञ) “समधिय सवमवत” भधनािे गाउँपाविका अधतगयत स्थावनयस्तरमा भएका सम्बवधित गैह्र सरकारी संस्थाका प्रमखु िा प्रवतवनवि तथा आमवधत्रत सदस्यहरु 

समेतको उपवस्थत रहने गरर गवठत सवमवत सम्झनपुछय । 

(ट) “काययदि” भधनािे गाउँपाविकामा गवठत काययदि सम्झनपुदयछ । 

 

 

३. उदे्दश्र्हराः यस काययविविको उद्देश्यहरु देहाय बमोवजम रहने छन ्। 

३.१ कृवष व्यिसायको उद्यमवशिता प्रिर्द्यन एिं व्यिसावयकरण गनयका िावग आिश्यक प्रविवि तथा वसपिाई िवित िगयसम्म पयुायउन सहयोग स्िरुप 

अनदुान तथा टेिा प्रदान गने । 

३.२ कृवष व्यिसाय तथा उद्यम व्यिसायहरुको विकास एिं विस्तार गनय उपभोक्ताहरुिाई उत्पे्रररत गने । 

३.३ कृवषजधय बािीहरुको उत्पादन िागत घटाई स्िदेशी उत्पादनिाई रावरिय तथा अधतरावरिय स्तरमा प्रवतस्पिी बनाउने । 

३.४ कृवष व्यिसायिाई थप रोजगारको अिसर सजृना गरर आयआजयनमा पे्रररत गदै िैजाने। 

३.५ प्राङ्गाररक खेवतिाई जोि वदँदै प्राङ्गाररक उत्पादन िेत्रको रुपमा विकास गदै िैजाने । 

३.६ कृवष जैविक विवििताको संरिण, सम्िियन एिं वदगो र िैज्ञावनक उपयोग गरी पयायिरवणय सधतुिन कायम गनय सहयोग पयुायउने । 

३.७ सरकारी, गैह्र सरकारी तथा वनवज संस्थाहरुको िमता अवभिवृर्द् गदै श्रोत केधर सदुृविकरण र वदगो सेिा प्रदान गने । 

३.८  एक ििा एक उत्पादन काययक्रममाफय त प्रत्येक ििािाई बािी विशेष िेत्रको रुपमा विकास गदै िैजाने । 

 

४. अपेन्ित प्रन्तफल 

 

 

 

परिच्छेद २ 

५.ससं्थागत न्िकास कार्ाक्रम 

वमल्दाजलु्दा समस्या, आिश्यकता र चाहानाहरु भएका धयनुतम ्१५ िा सो भधदा बिी व्यवक्तहरु वमवि आफ्ना वनवित साझा उद्देश्यहरु सामवुहक प्रयत्नर्द्ारा 

प्राप्त गनय बनाइएको संगठनिाई समूह भवनधछ ।कृवष विकासका काययक्रमहरु, सेिा एिं प्रविवि प्रिाहको सहजताका िावग कृवष काययमा संिग्न कृषकहरुको 

सांगठवनक स्िरुपिाई कृषक समहुको रुपमा विइएको छ । 

कृवष विकासका काययक्रमहरु सञ्चािन तथा कायायधियन कृषक समहु, सहकारी, व्यिसावयक फमय, व्यिसावयक कृषकमाफय त गररने छ । 

 

५.१ कृषक समूह गठन/पुनगाठन कार्ाक्रम 

यस वहविहाङ गाउँपाविकाको कृवष विकास शाखामा कृषक समहु दताय गररनेछ ।यसको िावग कृषक समहुिे समुह वििरण फाराम सवहतको वनिेदन 

फाराम(समुह न्ििानको अनुसनु्ि १) तथा समहु वििान (परिन्िष्ट १) सवहतको वनिेदन सो शाखामा पेश गनुयपनेछ ।समहु दतायको िावग गाउँपाविकाको 

कृवष विकास शाखा/िेखा शाखामा रु. ३००/-को राजश्व दस्तुर बझुाउनपुनेछ ।यसरी दताय भएको समहुको अिवि २ िषय रहनेछ । यसरी दताय भएको समहुको 

अवभिेख गाउँपाविकाको कृवष विकास शाखािे (समुह दताा फािाम नं.१ बमोन्िम) राख्नपुनेछ । 

कृषक समहुिे आिश्यकताको आिारमा गवठत कृषक समहु पनुगयठन गनय सक्नेछ र  को जानकारी गाउँपाविकाको कृवष विकास शाखामा ३० वदनवभत्रमा 

गराउनपुदयछ । 

 

कृषक समुह नन्िकिण गननाः- 

कृषक समहुिे आफ्नो कृषक समहु दताय प्रमाण-पत्रको नविकरण गनुयपनेछ । 

यसको िावग कृषक समुहिे प्रमाणपत्रको म्याद सवकएको ३५ वदनवभत्र वनिेदनका साथमा सक्कि प्रमाणपत्रसवहत कृवष विकास शाखामा पेश गनुयपनेछ र सो 

को िावग रु. २००/- राजश्व नविकरण शुल्क बापत िाग्नेछ । 



म्याद सवकएको ३६ औ ंवदन देवख एक िषयसम्म रु. ५००/- राजश्व शलु्क विइनेछ भने एक िषयपिात प्रत्येक िषय रु. १००० का दरिे थप राजश्व विइनेछ । 

कृषक समहुको प्रमाणपत्र ३ िषयसम्म नविकरण नगरेमा  पनु: नविकरण गनय कृवष विकास शाखा बाध्य हुने छैन। प्रमाणपत्र हराएमा प्रमाणपत्रको प्रवतविवप विन 

पवहिो िषय रु. १०० दस्तुर िाग्नेछ र नविएको खण्िमा प्रत्येक िषय दस्तुर दोब्बर हुदँै जानेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परिन्िष्ट १ 

कृषक समुहको न्ििान (नमुना) 

 

प्रस्तािना 

कृवषजधय िस्तुको उत्पादन, उत्पादकत्ि बिाउन,उत्पादन सामाग्री सिुभ बनाउनउत्पावदत सामाग्रीको वबवक्र वितरण, भधिारण व्यिस्थापन गरी उधनत विउ एिं 

आयिवृर्द्, बचत संकिनबाट आत्मवनभयर हुनको िावग कृवष शाखा वहविहाङ गाउँपाविकाको कायायियको सहयोगमा श्री ................................. कृषक 

समहु गठन गयौं । 

१. प्रािन्म्िकाः 

१.१ सनं्िप्त नाम ि प्रािम्िाः 

क) यस समुहको नाम “श्री ....................... कृषक समहु-२०७५ रहने छ । 

ख) यो वििान वहविहाङ गाउँपाविकाको कृवष विकास शाखामा दताय भएपवछ तुरुधत िागू हुनेछ । 

 

१.२ परििाषााः 

विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यो वििानमा 

क) समहु भधनािे यस वििानमा उल्िेवखत कृवष काययर्द्ारा कृवष उपजको उत्पादन, उत्पादकत्ि बिाई आयआजयनमा संिग्न कृषकहरुको समहुिाई 
जनाउने छ । 

ख) सदस्य भधनािे कृषक जो ............................ कृषक समुहको उद्देश्य अनुसार उत्पादन, उत्पादकत्ि बिाउन वििानको दफा ३बमोवजम 
सदस्यता विएको हुधछ । 

ग) कायय सवमवत भधनािे “वििान अनसुार वनिायवचत अध्यि, उपाध्यि, सवचि, सहसवचि, कोषाध्यि तथा सदस्य पदाविकारीहरुिाई जनाउने छ । 

घ) सािारण सभा भधनािे यस वििानको दफआ ४ बमोवजम गवठत सभािाई जनाउनेछ । 
 

१.३ समुहको छापाः 

गोिोघेरावभत्र यस समुहको नाम “श्री ............... कृषक समहु-२०७५ पि्न सवकनेछ । 

 

१.४ समुहको कार्ाालर्ाः 

यस समहुको कायायिय पाँचथर वजल्िा वहविहाङ गा.पा. ििा नं. .......... मा रहनेछ । 

 

१.५ समुहको दताााः 

कृषक समहु गाउँपाविकाको कृवष विकास शाखामा दताय गनुयपनेछ ।  

 



२.उदे्दश्र् ि कार्ााः 

२.१ उदे्दश्र् 

सदस्यहरुको सामावजक, आवथयक, कृवषजधय व्यिसावयक वहतिाई ध्यान रावख देहायमा उल्िेवखत समहुको उद्देश्य हुनेछ । 

क) कृवष व्यिसायिाई आिुवनवककरण एिं विविविकरण गरर उत्पादकत्ि, उत्पादन िवृर्द्कािावग एक जटु भई काम गने । 
ख) सदस्यहरुको आवथयक तथआ सामावजक वजिनस्तर उठाउने । 
ग) सदस्यहरुमा स्िािम्बनको ज्ञान, पारस्पररक सहयोग र वमतव्यवयताको भािनाको विकास गने । 

समहुको वििानको दफा २.१ बमोवजमका उद्देश्यहरु प्राप्त गनय यो समहुिे देहाय बमोवजमका काययहरु गनेछ । 

१. उधनत प्रविविबाट खेवत गरर उत्पादन एिं उत्पादकत्ि बिाउने 
२. विज िवृर्द् गरर आत्मवनभयर हुने 
३. उधनत प्रविवि अपनाउने 
४. कृवष उत्पादनबाट आयिवृर्द् गने 
५. समहुमाफय त बजार व्यिस्थापन गने 
६. कृषकहरुर्द्ारा उत्पावदत िस्तुको बजार मुल्यमा एकरुपता ल्याउने 
७. उवचत भण्िारणको नविनतम ्प्रविवि अििम्िन गने । 
८. सदस्यहरुको वसप विकासका िावग काययक्रमहरु तजुयमा गरर सञ्चािन गने । 
९. समहुको िावषयक कृवष योजना तयार गरर िागू गने 
१०.िावषयक बािी पात्रो बनाई सोवह अनुसार सामवुहक खेवत गने, विवक्रवितरण र भण्िारण गने  

११. सघन कृवष विकास काययक्रम, पकेट प्याकेज काययक्रम िगायतका कृवष विकासका काययक्रमिाई सघाउ पयुाउने 

१२. वहतकोष संकिन, पररचािन, सदस्यहरुिाई ऋण सेिा उपिब्ि गराउने 

१३. वय बाहकेका अधय कृवष विकासका काययक्रमहरु सञ्चािन गने । 

 

 

३.सदस्र्ता 

एउटै उद्देश्य र समान आवथयक अिस्था भएका र यस समहुको वििानको पररविवभत्र रहने इच्छा भएका व्यवक्तहरु समहुको सदस्य हुने छन ्। 

 

३.१ सदस्र्को लान्ग र्ोग्र्ता 

क) आफैं  खेतीपाती गरेको/गनय सिम भएको । 

ख) समहूको उद्देश्य अनरुुप कायय गनय ईच्छुक भएको । 

ग) समहूको वििान अनसुार कायय गनय मधजरुी भएको । 

घ) कृषक–कृषक बीच आपसी सहयोग बिाउन ईच्छुक भएको । 

ङ) सदस्यताको िावग १६ िषय उमेर पगेुको हुनपुने छ । 

च) नेपािी नागररकता प्रमाण पत्र भएको । 

छ) फौदारी मुर्द्ामा संजाय नपाएका । 

 

३.२ सािािण सदस्र् : 

सदस्यता शलु्क रु. ..... वतरी सािारण सदस्यताको वनिेदन वदई कायय सवमवतको वनणयय बमोवजम सािारण सदस्यता प्राप्त गनय सक्ने छ । यस्तो सदस्यिे मावसक 

बचत रु. ...... प्रत्येक वमहना जम्मा गनुयपनेछ । समहू गठन भईसकेवपछ कुनै पवन योग्यता पगेुको व्यवक्तिे समूहको सदस्यता विन चाहमेा समूहमा आिर्द् प्रवत 

सदस्य बराबर उक्त वमवतसम्म संवचत वहतकोष र सोको व्याज साथै वनयमानुसारका अधय शलु्क बुझाई सदस्यता प्राप्त गनय सक्नेछ । 

 

३.३ सदस्र्ता कार्म निहने अिस्था (सदस्र्को अर्ोग्र्ता) 

कायय वसवमतिे वनम्न अिस्थामा सदस्यहरुिाई सदस्यताको िावग अयोग्य ठह्रयाई य सदस्यता समाप्त गनय सक्नेछ । 

क) तोवकएको मावसक बचत तथा अधय वतनपुने रकम ३ मवहना सम्म नवतरेमा ।  

ख) वििानको उद्देश्य विपररत कायय गरेमा िा समहूको रकम िा कागजात वहनावमना गरेमा िा अधय कुनै कारणिे कायय सवमवतबाट वनरकाशन गरेमा । 

ग) सदस्यताबाट राजीनामा वदएमा (सदस्य रहन नचाहरे विवखत वनिेदन कायय सवमवतिे सदर वसफाररस गरेमा) 

घ) अपराविक काययमा संिग्न भएको दोष प्रमावणत भएमा । 

ङ) कृवष पेशा त्यागी अधय कायय गनय थािेमा । 



च) मतृ्य ुभएमा । 

छ) समहूको वसर्द्ाधत िा प्रवतष्ठामा आचँ आउने कायय गरेमा । 

ज) अधय............... 

 

४. सािािण सिा तथा कार्ा न्सन्मत 

 

४.१ सािािण सिा:  यस समूहको सदस्यता प्राप्त सम्पणुय सदस्य सािारण सभाको सदस्य हुने छन ्जनु समूहको उच्चतम वनकाय हुनेछ । यसिे वििान पाररत 

एिं संशोिन गनय सक्ने छ । सािारण सभा िषमाय एक पटक बस्ने छ । तर आिस्यकता अनसुार जुनसकैु बेिा सािारण सभा बोिाउन सवकने छ । 

 

४.२ सािािण सिाको अन्ििेिनाः 

कायय वसवमतिे तोकेको वमवत र समयमा यस समहूको सवचििे अध्यिको परामशय विई विवखत सचूनार्द्ारा सम्पणूय सदस्यिाई सािारण सभाको स्थान, 

समय, वमवत तथा एजेधिाको जानकारी गराउन ुपनेछ । 

 

४.३ सािािण सिाको काम, कतर्वर्ा ि अन्िकाि : 

क) कायय सवमवतको वनिायचन गनय तथा गठन गनय । 

ख) वििान संशोिन गनय । 

ग) िावषयक बजेटको अनमुोदन गनय । 

घ) समहूको िावषयक काययक्रम स्िीकृत गनय । 

ङ) समहूको िावषयक कायय योजना बनाउने । 

च) समहूिे कायय योजना बनाउँदा  कवम्तमा ६० प्रवतशत कृवष काययक्रम बनाउने । 

छ) ........................................................................ 

 

४.४ सािािण सिाको गणपूिक सखं्र्ा: 

समहूको सािारण सभाको बैठकमा कवम्तमा पवन ५१ प्रवतशत सदस्यहको उवपवस्थतमा हुन ु पनेछ । यवद सो नभए फेरी ३ वदन वभत्र अको सभा बोिाउन ुपनेछ 

। यसमा कुि सािारण सदस्यको २५ प्रवतशत उवपवस्थवत भएमा पवन यो सभाको बैठक बस्नेछ । 

४.५ कायय सवमवत गठन विवि : 

क) कायय वसवमत ७ सदस्यीय हुनेछ । 

ख) कायय सवमवतमा अध्यि,  सवचि, कोषाध्यि तथा सदस्य हुने छन् । आिस्यकता अनसुार उपाध्यि तथा सह-वसचिको पवन व्यिस्था गनय सवकने छ । 

ग) कायय सवमवतका पदाविकारीहको बैठक हरेक मवहनाको ...............गते/ वदन हुनेछ । तर आिस्यकता भए जनुसकैु समयमा पवन बस्न सक्ने छ । 

घ) कायय सवमवतको पदाविकारीहको कायय अिवि २ िषयको हुनेछ । 

ङ) कायय सवमवतको कुनै पद खािी भएमा सािारण सदस्य मध्येबाट कसैिाई पवन कायय सवमवतको पदमा सवमवतको बहुमतबाट मनोवनत गनय सक्नेछ । 

च) कायय सवमवतको कोरम २/३ िाई मावननेछ तथा वनणयय बहुमर्द्ारा हुनेछ । 

छ) सािारण सभाका सदस्यहरुिे आफुमध्येबाट वनिायचन प्रकृयार्द्ारा अध्यि, सवचि, कोषाध्यि तथा अधय पदाविकारीहको चयन गरर कायय सवमवत गठन 

गनेछ । तर अध्यि, सवचि िा कोषाध्यि मध्ये एक पदमा मवहिा सदस्य अवनिायय रुपमा हुन ुपदयछ । 

ज) .......................................................................................... 

४.६ कार्ा सन्मन्तको काम, कतर्वर्ा ि अन्िकाि : 

क) वििानको पररवि वभत्र रही, समहूको उद्देश्य अनरुुप सािारण सभािे गरेको वनवत वनदेशनिाई पािन गने । 

ख) समहूको िावषयक काययक्रम बनाउने तथा समहूको कृयाकिाप  संचािन गने । 

ग) सहकारी तथा गैर सहकारी संस्थाहरुसँग सम्पकय  िवृर्द् गने कृवष सम्बधिी अधय सघं संस्थाहरुसँग सम्पकय  गरर बिी भधदा बिी सहयोग प्राप्त गने । 

घ) सहकारीमा जाने प्रयास गने । 

ङ) समहूको कायययोजना बनाई िागु गने । 

च) समहूको िावषयक प्रवतिेदन बनाउने र प्रस्तुत गने । 

छ) .................................... 

 

४.७ समूहको बैठक : 

समहूको वनयवमत बैठक प्रत्येक मवहनाको ........ गते बस्ने छ । 



समहू बैठक कायय सवमवतिे वनिो गरेको ठाउँ, वमवत र समयमा वनयवमत रुपमा बस्ने छ । 

पिुय वनिायररत बैठकमा कुनै सदस्यिे भाग विन नसक्ने भएमा सो को जानकारी कारण सवहत पवहिे नै वदन ुपछय। 

िगातार तीन बैठकमा उपवस्थत नहुने सदस्यिाई समूहको सहमवतको आिारमा वनरकावसत गररनेछ । 

 

५. पदान्िकािीको काम, कतर्वर्ा ि अन्िकाि 

५.१ अध्र्िको काम कतर्वर्ा अन्िकािाः 

  आिस्यकता अनुसार समहूको बैठक र सािारणसभा बोिाउने ।  

 बैठकको अध्यिता गने तथा बैठक वनयधत्रण गने ।  

 समहूिाई कृयाशीि गराउने र उद्देश्य प्रावप्तका िावग आिस्यक कायय गने । 

 कुनै विषयमा मतदान हुदँा मत बराबर भएमा वनणाययक मत वदने ।  

 वििानमा तोवकए अनुसार सािारण सदस्यिे माग गरे अनरुुप विशेष सािारण सभा बोिाउने  

 समहूिे तोकेको काम कारबाही गने । 

 समहूमा उठेका वििाद समािान गने ।  

 समहू र स्थानीय तहको सवम्बधित वनकायहसँग सम्पकय  व्यवक्तको रुपमा काम गने । 

 समहूको वनणयय, काययक्रम र कृयाकिाप, भएका कारिाही एिं समस्याहको वअभिेख राख्न सवचििाई सवहजकरण गने।  

 िावषयक कायययोजनाको कायाधिययन एिं समहू पररचािनको नेततृ्ि विने । 

 समहू बैठकमा भएका वनणयय, िावषयक सािारण सवमवतका वनणयय, िावषयक प्रगवत प्रवतिेदन िगायतका कागजातहरु आिस्यकता अनुसार 

सवम्बधित वनकायमा पेश गने । 

 समहू सदस्यहिाई आफ्ना समस्याहको पवहचान र वतनको प्राथवमकता तोक्न सघाउन ुर साथै उक्त समस्याहरु समािान गनय काययक्रम बनाउन र 

कायाधिययन गनय िगाउने । 

 सदस्यहिाई कृयावशि गराई समधिय र सहकायय गने ।  

 समहू सदस्यहरुबीच मतभेद व्यिस्थापनका िावग सहवजकरण गने । 

 

५.२ उपाध्र्िको काम, कतर्वर्ा ि अन्िकाि  

 अध्यिको काययमा सहयोग गने ।  

 अध्यिको अनपुवस्थवतमा अध्यििे गने सबै कायय गने । 

 कायय सवमवतिे तोकेको कायय गने । 

 

५.३ सन्ििको काम, कतर्वर्ा ि अन्िकाि  

 अध्यिसंगको परामशयमा बैठक बोिाउने ।  

 बैठकको तयारी गने ।  

 समहूको वनणयय पवुस्तका तयार गने ।  

 समहूको सम्पणूय कागजातहरु सरुवित राख्ने । 

 समहू बैठक एिं सािारणसभाबाट पारीत वनणययको कायाधिययनका िावग पहि गने ।  

 िावषयक प्रवतिेदन तयार पारी सािारणसभामा पेश गने । 

 समहूको कायययोजना वनमायणमा सहयोग गने । 

 कायय सवमवतिे तोकेको कायय गने । 



 

५.४ कोषाध्र्िको काम, कतार्वर् ि अन्िकाि  

 समहूको वहतकोष रकम वनयवमत उठाउने र फरफारक गने ।  

 समहू वहतकोष व्यिस्थापन गने ।  

 समहूको सबै कोषको वहसाब वकताब सरुरित र दरुुस्त राख्ने ।  

 समहूको चि, अचि सम्पणूय सम्पवतको सरुिाको वजम्मेिारी विने । 

 समहूको िावषयक बजेट तयार पानय र सािारणसभामा िावषयक प्रवतिेदन पेश गने एिं िेखापररिण गराउने ।  

 समहू अध्यि िा सवचि सँग वमिी वनणयय अनसुार खाता संचािन गने। 

 कायय सवमवतिे तोकेको अधय कायय गने । 

 

५.५ कार्ा सन्मन्त सदस्र्हरको काम, कतार्वर् ि अन्िकाि 

 आिस्यकता अनसुार समहूका अधय उपवसवमतमा रवह वजम्मेिारी बहन गने । 

 कायय सवमवतिे तोकेको अधय कायय गने । 

 

 

६.आन्थाक र्वर्िस्था 

६.१ आन्थाक श्रोत : 

क) यस समूहको सदस्यहरुबाट उठेको सदस्यता शलु्क 

ख) समहूको अधय कृयाकिापबाट भएको आम्दानी 

ग) समहूको सदस्यिे बचत गने मावसक रकम 

घ) समहूबाट ऋण िगानी गदाय उठेको व्याज 

ङ) समहूिे अधय संघ/ संस्थाबाट पाएको अिसरबाट समूह सदस्यिे पाउने वनवित पाररश्रवमकबाट ............... प्रवतशत िेबी 

च) समहू सदस्यिे आफ्नो नामबाट गरेको बचत 

छ) वबिम्ि शलु्कबाट उठेको रकम 

ज) समहुिे प्राप्त गरेको परुस्कार रकम  

 

६.२ न्हतकोष : 

क) श्री ..............................कृषक समहूको एक वहतकोष हुने छ । 

ख) श्री ..............................बैकमा समहूको खाता रहने छ । 

 

६.३ न्हतकोष परििालन : 

क) वहतकोष रकमको कम्तीमा ५० प्रवतशत कृवष काययमा संचािन गनुय पनेछ । 

ख) समहू सदस्यिाई आिस्यकता भएमा वहतकोषबाट ऋण/ सापटी विन सवकने छ। 

ग) सदस्यिे ऋण माग गने अनसुचूी ४ अनसुार वनिेदन वदनपुने छ । 

घ) कृवष काययको िावग विइएको ऋणमा ....................... प्रवतशत मावसक व्याज िाग्नेछ । 

ङ) अधय ऋणमा ..................प्रवतशत मावसक व्याज िाग्ने छ । 

च) मावसक व्याज, मावसक बचत रकम एिं ऋणी सदस्यिे तोवकए बमोवजम ऋण वकस्ता प्रत्येक मवहना बुझाउनपुनेछ । 

छ) ऋण विँदा ऋण रकमको .........प्रवतशत सेिा शलु्क बुझाउन ुपनेछ । 

ज)  ....................बैंकमा समहूको अध्यि िा सवचि र कोषाध्यिको संयकु्त दस्तखतबाट खाता संचािन हुनेछ । 

 

श्रोत/वहतकोष पररचािनका उपायहरुिाई मखु्यतया दईु िगय (आिस्यक खचय र आवधतरक िगानी) मा विभाजन गनय सवकधछ। 

क)आिस्र्क खिा: 



आिस्यक खचय भधनािे कायायिय र प्रशासवनक खचय भधने जनाउँदछ ।  

 कायायिय खचय (कापी, किम, वबि, भौचर, फाइि, रवजष्टर, खाता, पत्रपवत्रका)  

 फवनयचर खचय  

 िुिानी तथा घर भािा  

 अधय संस्थासँग सदस्यता विँदा वतनुयपने खचय र िावषयक नविकरण खचय  

 िेखा पररिण खचय  

 कमचायरी पाररश्रवमक खचय  

 सािारण सभा खचय  

 विविि (समहूको बैठकमा वचया नास्ता आवद) । 
 

ख) आन्धतिक लगानी: 

आवधतरक िगानी भािे समहू वभत्रको सदस्य बीचको िगानी भधने जनाउँदछ जस्तै :-  

 उत्पादनमिूक कायय (उत्पादन तथा उत्पादन सामाग्री खररद-वबक्री)  

 मि, बीउ, बािी संरिण, तरकारी बोट विरुिा वकधन र प्रयोग गनय 

 आयमिुक कायय गनय (फिफुि खेवत, बंगुरपािन आवद)।  

 घरेि ुआयमिुक कायय गनय (स्थानीय वसप, रेशम पािन, वसिाई बुनाई, मौरी पािन, तरकारी खेती, करेसाबारी वआद)  

 सामावजक कायय जस्तै सफाई अवभयान, पवहरो वनयधत्रण, ििृारोपण, कुिो वनमायण, स्िास््य, मवहिा विकास, िातािरण संरिण 

आवद)  

 वसप विकास जस्तै प्यावकङ, नसरी, ताविम   

 बौवर्द्क कायय जस्तै ताविम, प्रिचन, भ्रमण गोष्ठी आवद । 

 पूँजी िगानी, कजाय प्रिाह, शेयर खररद आवद। 
 

 

६.४ न्बलम्ब िुल्क : 

क) मावसक बचत रकम तोकेको समयमा वनतरेमा पवहिो मवहना प्रवत वदन रु. ......वबिम्ब शलु्क िाग्नेछ । 

ख) दोस्रो मवहना प्रवत वदन रु. ...... वबिम्ब शलु्क िाग्ने छ । 

ग) तेस्रो मवहना प्रवत वदन रु............ 

घ) चौथो मवहनाबाट सदस्यता खारेज हुनेछ । 

ङ) प्रत्येक मवहना बुझाउन ुपने ऋण वकस्ता र व्याज नबुझाएमा प्रवहिो मवहना रु....... प्रवत वदन दोस्रो मवहना रु...... प्रवत वदन र तेस्रो मवहना रु...... प्रवत वदन 

वबिम्ब शलु्क िाग्ने छ । चौथो मवहना ऋण रकम व्याजहरु ऋणी र जमानी सदस्यहरुबाट असिु उपर गररनेछ । 

च) एक सदस्यको जमानी बसेको सदस्यिे अकोको पुनः जमानी बस्ने छैन । 

छ) जमानी सदस्यिे ऋण पाउने छैन तर ऋणी सदस्यिे ऋण वतरीसकेपवछ जमानी सदस्यिे ऋण पाउन सक्ने छ । 

ज) ऋण विएको सदस्यिे अको सदस्यको जमानी बस्न पाउने छैन । 

झ) ऋण विनको िावग .....सम्म एक सदस्यको जमानी ......सम्म दईु सदस्य र ....सम्म वतन सदस्यको जमानी चावहनेछ । 

 

६.५ लगानीको सिुिणाः 

कुनै पवन व्यवक्तिे आफ्नो नाममा जम्मा भएको वहतकोषको अविकतम ९०% सम्म मात्र ऋण विन पाउने छ ।यवद व्यवक्तको नाममा संवकित वहतकोषको 

९०% भधदा बिी ऋण विनपुने भएमा सोही समहूका अधय २ जना सदस्यको सामवुहक जमानीमा ऋण वदन सवकने छ ।ऋण विने व्यवक्तिे वतनुयपने साँिा र 

व्याज रकम वनतरेको/वतनय नसकेको खण्िमा जमानी बसेका सदस्यमाफय त असिुउपर गररनेछ । यवद जमानी माफय त पवन असिु उपर हुन नसकेको अिस्थामा 



नेपाि सरकारको प्रवचित वनयमानसुार कारबाही प्रकृया अगािी बिाईनेछ । ऋण िगानी एिं असिु उपर गनय ऋण उप-सवमवतको स्िीकृवत विनपुने छ । ऋण 

उप-सवमवतका सदस्यहरु कसैको पवन जमानी बस्न पाईने छैन । 

 

६.६ लेखान्पििण : 

प्रत्येक कृषक समहूिे रवजष्टिय िेखा पररिण अवनिायय रुपमा गराउनु पदयछ । यसरी गररएका िेखा पररिणहरु िावषयक सािारणसभाको पूणय बहुमतबाट 

अनमुोदन गनुयपदयछ । मनुाफा सम्पुणय सदस्यिाई प्रत्येक िषयको िेखा परीिण पवछ वनजहको वहसाि खातामा जम्मा गनुय पदयछ । 

 

 

७. न्िन्िि 

७.१ न्निाािन सम्बधिी र्वर्िस्था : 

यस समूहको कायय सवमवत कायम रहकेो अिस्थामा सोही कायय सवमवतिे र सो सवमवत कायम नरहकेो अिस्थामा सािारण सदस्यहरुको बैठकिे वनिाचयन 

अविकृत वनयकु्त गनेछ । सो वनिायचन अविकृतिे वनिायचन अविकृतमा वनयकु्त भएको वमवतिे एक मवहना वभत्र वनिायचन गराई सक्न ु पनेछ । सो वनिायचनमा 

पने खचय कायय वसवमतिे व्यिस्था गने छ । यसमा कायय सवमवतको पदाविकारीहरुिाई मतदान िा सहमवतर्द्ारा सािारण सभाको सदस्यहरुिे छाधने छन ्। 

 

७.२ पदािन्ि :- 

क) कायय सवमवत सदस्य तथा पदाविकारीहरुको पदािवि वनिायवचत भएको वमवत देवख २ िषयको हुने छ। 

ख) सो गवठत कायय सवमवतको पदािवि समाप्त हुन १ मवहना अगािै समहूको सािारण सभा बोिाई नयाँ कायय सवमवतको चनुाि गराउन अवनिायय हुनेछ । 

ग) कायय सवमवतिे वििानमा उल्िेवखत आफ्नो काययकाि समाप्त हुन १ मवहना अगािै वनिायचन गराउन नसकेको तथा वनजको कायय अिवि समाप्त भएपवछ सो 

कायय सवमवतको सदस्यहको सवमवतिे आफ्नो सवमवतको बैठक बोिाई एउटा तदथय (प्रबधि िा तयारी) सवमवत खिा गरी सो तदथय सवमवतर्द्ारा सािारण 

सभाको बैठक बोिाई नयाँ कायय सवमवतको गठन गने छ । 

घ) कायय सवमवतको पदािवि समाप्त हुनु अगािै काययरत कायय सवमवत कुनै वकवसमबाट भंग हुन गएमा भंग भएको कायय सवमवतिे आफ्नो वजम्मा रहकेो 

कागजपत्र नगद वजधसी काययभार समेत सम्पणुय सदस्यको सभा बोिाई अथिा कायाियय सवचि भए सो िाई बुझाई सो को भरपाई विन पनेछ । सो नगरेमा यस 

समहूिाई हानी नोक्सानी भएमा सो कायय सवमवतका अध्यि र सवचि दिुैिे संयकु्त रुपमा व्यहोनुय पने छ । 

 

७.३ उम्मेदिािको अर्ोग्र्ता :- 

क) (व्यवक्त) जो कृवष पेशामा संिग्न छैन । 

ख) (व्यवक्त) जो कृवषको समहूमा छैन । 

ग) (व्यवक्त) जसिे समहूको उद्देश्य विपरीत कायय गदयछ । 

घ) (व्यवक्त) जसको मानवसक अिस्था सामाधय छैन । 

ङ) फौजदारी अवभयोगमा सजाए पाएको व्यवक्त । 

 

७.४ अन्िश्वासको प्रस्ताि :- सािारण सभाको सदस्यहरु मध्येबाट एक वतहाई सदस्यहरुिे कायय सवमवत उपर अविश्वासको प्रस्ताि ल्याई दईु वतहाई 

सदस्यहरुबाट सो प्रस्ताि पाररत भएमा कायय सवमवत विघटन हुने छ । तर अविश्वासको प्रस्ताि आएमा सफाईको मौकाबाट बवञ्चत गररने  छैन । 

 

७.५ िािीनामा :- यस समहूको अध्यििे उपाध्यि (भए) समि िा सवचि समि र अध्यि बाहके अधय कायय सवमवतका पदाविकारीहरुिे अध्यि समि 

राजीनामा वदन सक्नेछन ्। कायय सवमवतको बैठकबाट स्िीकृत नभए सम्म वतवनहरु आफ्नो पदमा बहािी रही रहने छन् । 

 

७.६ न्ििान सिंोिन :- समहूको वििान संशोिन गनय आिस्यकता पनय आएमा सािारण सभाको सदस्यहरु मध्येका कवम्तमा ५१ प्रवतशत सदस्यहरुको 

उपवस्थवतमा वििान मस्यौदा पेश गररने छ । सदस्यहरु मध्येका उपवस्थत सदस्यहरु मध्येका दईु वतहाई बहुमतबाट वििान संसोिन मस्यौदा पाररत भएमा 

वििान संशोिन गररने छ । साथै संशोवित वििान वहविहाङ गाउँपाविकाको कृवष विकास शाखाबाट अनमुोवदत नभएसम्म संसोिन भएको मावननेछैन । 

 

७.७ न्नर्म बनाउने :- सािारण सभािे आवधतरक सञ्चािन वनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

 

७.८ उप–न्सन्मतहर गठन गना सक्नेछ :- सािारण सभािे एिं कायय सवमवतिे सािारण सभाको स्िीकृवत विई आफ्ना काययक्रमहरु सञ्चािन गरी समूहको 

िक्ष्य र उद्देश्य परुा गनय उपसवमवतहरु बनाउन सक्नेछ । 

 



७.९ न्िघटन: समहूको वििान बमोवजम कायय सञ्चािन गनय नसवक िा उद्देश्य परुा गनय असफि भए िा २ िषसयम्म समहू नविकरण नभएमा समहू विघटन हुने 

छ । यसरी समहू विघटन भए बचत रकम सम्पणुय सदस्यिाई वफताय गनुयपने छ । 

 

७.१० समूह छोड्नुपनन अिस्था/ सदस्र्को मृत्र्ु/ सदस्र्ले पाएको अिसि:  कुनै पवन सदस्यिे समहू छोि्न चाहेको खण्िमा वनजको नाममा संकिन 

भएको वहतकोष रकमबाट ३% कट्टा गरर बाँकी रकम भकु्तानी वदईनेछ । यवद कुनै सदस्यको मतृ्य ुभएमा वनजिे बचत गरेको सम्पणुय रकम वनजको सिभधदा 

नवजकको आफधतिाई समूहिे वदने व्याज सवहत वफताय वदइनेछ । समहूिे कुनै पवन संघ/संस्था/ कायायियबाट पाएको कुनै पवन अिसर सामाग्रीहरु 

आिस्यकता हरेी समहूको बैठकबाट वनणयय गराई पािोपािो गरी सबै सदस्यिे पाउने गरी वितरण गररनेछ । 

 

७.११ समूहको िल अिल सम्पन्त : समहू विघटन भए पश्वात समहूको चि अचि सम्पवत  गाउँपाविकाको कृवष विकास शाखाको वनणयय बमोवजम 

हुनेछ। उक्त वनणयय वचत्त नबुझेको खण्िमा  गाउँपाविकाको अfवथक सवमवत समि वनिेदन पेश गनय सवकनेछ र सो सधदभमाय अfवथक सवमवतको वनणयय नै 
अवधतम हुनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

फािम नं. १ 

कृषक समुह दताा फािम 

१. दताय नं. ˸- 
२. समहुको नामः- 
३. समहुको वकवसमः- 
४. समहुको ठेगानाः-वजल्िा................ गा.पा.........................ििा नं. ........ 
५. गठन वमवतः- 
६. समहुको वकवसमः मवहिा(   )   पुरुष(   )  वमवश्रत(   ) बािी विशेष(   ) 
७. जम्मा सदस्य संख्याः-        मवहिाः        परुुषः 
८. गठन हुदँा समहुको उद्देश्यः- 

 

 

 

अनुसिुी १ 

समुह दतााको लान्ग न्निेदन 

श्री गाउँ काययपाविकाको कायायिय 

वहविहाङ गाउँपाविका  

माफय त, श्री ििा कायायिय, ........नं. ििा । 

श्री....................... शाखा/ संस्थाको सहयोगमा / हामी आफैं  संगवठत भई वहविहाङ गा.पा. मा गठन भएको हाम्रो समहु दताय गरी पाउन वनम्न वििरणहरु 

संिग्न गरी नेपािी नागररकताको प्रवतविवप सवहत यो वनिेदन गररएको छ ।  

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

समहु अध्यिको दस्तखत 

वमवतः 



 

समुहको न्िििण 

कृषक समहुको नाम :................................................. स्थापना िषय :............... 

गा.पा.  वहविहाङ         ििा नं. ................   टोि ........................... 

समहुको उद्देश्य................................................. समुहको वकवसम.............. 

सदस्य संख्याः परुुष................. मवहिा.................. जम्मा ......................... 

 

 

पदान्िकािीहरको नामाः 

क्र

.

स

. 

ना

म 

पद शैविक योग्यता उ

मे

र 

जग्गाको िेत्रफि द

स्त

ख

त 

फो

टो 

१

. 

 अध्य

ि 

     

२

. 

 उपाध्य

ि 

     

३

. 

 सवचि      

४

. 

 कोषा

ध्यि 

     

५

. 

 सदस्य      

६

. 

 सदस्य      

७

. 

 सदस्य      

वनयवमत बैठक बस्ने वदन...................... 

प्रवत मवहना समहुको वहतकोषमा जम्मा संकिन हुने रु. ....................... 

हािसम्म वहतकोमा जम्मा रकम रु. ............................... 

वसफाररस गने सेिा केधर/ििा कायायिय प्रमखुको  सही................................... 

 

 

 

 

अनुसिूी २ 

कृषक समुह दतााको प्रमाणपत्रको नमुना 

 

वहविहाङ गाउँपाविका  

गाउँ काययपाविकाको कायायिय 

पंचमी, पाँचथर  

१ नं. प्रदेश नेपाि  

 



कृषक समुह दताा प्रमाण-पत्र 

समहु पर्द्वतिाई सवु्यिवस्थत गदै कृवष प्रसार काययिाई टेिा पयायउने उद्देश्यिे यस पाँचथर वजल्िाको वहविहाङ गाउँपाविका ििा नं. ......... मा वमवत 

............... मा गवठत श्री ....................... कृषक समहुिाई यस कायायियको अवभिखमा दताय गरर यो प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ । 

 

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

  शाखा प्रमखु                                            प्रमखु प्रशासकीय अविकृत 

(कृवष विकास शाखा) 

 

क्र.स. नविकरण वमवत नविकरण गने कायायिय प्रमखु कैवफयत 

देवख सम्म 

१.     

२.     

३.     

४.     

५.     

 

 

 

 

 

 

 

अनुसिूी ३ 

समूह सदस्र्ताको लान्ग न्निेदनको ढााँिा 

श्रीमान ्अध्यि ज्य,ू ..............................कृषक समूह 

महोदय, 

म यस समूहको वििानिाई स्िीकार गरी समहूको सदस्यता प्राप्त गने इच्छा भएकोिे वनयमानुसार सदस्यता प्रदान गनुय हुन विनम्र अनरुोि गदयछु । 

वििरण 

नामः– 

बािकुो नाम :– 

ठेगाना :– 

शैविक योग्यता :– 

कृवष पेशामा दखि :– 

खेती/जग्गाको व ििरण :– 

िगाउने गरेको बािीहरु :– 

समहूको सदस्यताको वसफाररस :– 

१)  नाम :–             दस्तखत :–          २)  नाम :–        दस्तखत :– 

वनिेदकको नाम : ........................... दस्तखत : 

 

 

 

अनुसिूी ४ 

ऋण माग फािामको नमुना 

 

श्रीमान ्अध्यि ज्य,ू ..................................                  वमवत :– 



विषय : ऋण उपिब्ि गराईवदने बारे । 

महोदय, 

उपरोक्त सम्बधिमा मिाई ............................................. कामको िावग आिस्यकता परेकोिे  .................. अिरेपी ............................... मा समहू 

वहतकोषबाट ऋण उपिब्ि गराई वदन ु हुन अनरुोि गदछुय । साथै यसै वनिेदनको साथ जमानी सदस्यहरुको वसफाररस पेश गरेको छु । वनयमानुसार ........... 

(अिरेपी .................. मा) ऋण वकस्ता, मावसक व्याज, मावसक बचत वनयमत पिे प्रत्येक मवहना बुझाउने छु । 

वनिेदक   दस्तखतः        नामः 

जमानी सदस्यहरु : 

दस्तखत: नाम, ठेगाना :–   दस्तखत : नाम ठेगाना :–   दःतखत :–  नाम ठेगाना :– 

कायाियय प्रयोजनको िावग भए बमोवजमको ऋण ..............................(अिरेपी ..........................................मा) मावसक वकस्ता 

........................................(अिरेपी .......................................मा) उपिब्ि भएको वमवत :– 

उपिब्ि भएको चेक नं :– 

कोषाध्यि                           सवचि                              अध्यि 

 

 

 

७.१२ कृवष विकासका काययक्रमहरु प्रभािकारी रुपिे सञ्चािन गनयका िावग कृषक समहुको अिािा सहकारी, व्यिसावयक फमय, व्यिसावयक कृषकमाफय त 

पवन गररने छ ।गाउँपाविका वभत्रका विवभजन सहकारी कायायियमा दताय भएका सहकारीहरुको अवभिेख गाउँपाविकाको कृवष विकास शाखािे राख्नेछ । 

यसैगरर व्यिसावयक फमयहरुिे साना तथा घरेिु उद्योगमा फमय दताय गरेको हुनपुनेछ र सो फमयहरुको अवभिेख पवन गाउँपाविकाको कृवष विकास शाखािे 

राख्नेछ ।सहकारी तथा फमय दिुैिे स्थायी िेखा नं.(PAN) अवनिायय रुपमा विएको हुन ुपनेछ । 
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