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गलु्मीदरबार गाउँपालिका 
 

 

 खण्ड :४  संख्या :९     बैशाख ०८ गते, बधुबार, २०७८  

भाग-२ 

कृषक समंह गठन तथा व्यवस्थापन लनदेशशका-२०७७ 

काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत : २०७७/०६/३०  

पषृ्ठभलूम 

सम्रग कृषष षवकास संिग्न षवलभन्न लनकायहरु मार्य त कृषकहरुिाई समय सापेक्ष कृषष प्रसार सेवाटेवा 
सरि, सहज, सिुभ, लमतव्ययी एवम ्ग्रहणयोग्य तबरिे उपिब्ध गराउन कृषष उत्पादन प्रणािीमा एउटा 
ससंुगठठत व्यवस्था र पद्धलतको आवश्यकता समय  अनरुुप महसूस हदैु आएको छ । एक्िैिे सम्पन्न गनय 
नसकेको काम  समूषहक रुपमा सम्पन्न गरी त्यसबाट आलथयक तथा सामाशजक स्तरमा सधुार ल्यानय तथा 
धेरै भन्दा धेरै कृषकहरुिाई काययक्रममा समावेश गराई लछटो छररतो रुपमा प्राषवलधक षवस्तार गनय कृषक 
समूहको भलुमका अहम रहन्छ । साथै कृषकहरुको माझ नेततृ्व षवकास गरी स्थानीय स्रोत र साधनको  
समशुित प्रयोगद्धारा सो क्षेत्रको सम्रग षवकासमा कृषक समूहिे टेवा पयुायउन स्थानीय सरकार संिािन ऐन 
२०७४ बमोशजम गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन लनदेशशका¸ २०७७ जारी 
गरेको छ ।  

पररच्छेद : एक 

प्रारशम्भक 

१. लनदेशशकाको संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: - 

क) यो लनदेशशकाको नाम कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन लनदेशशका¸ २०७७ रहेको छ । 

ख) यो लनदेशशका गलु्मीदरबार गाउँ काययपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलतबाट िाग ुहनुेछ । 

ग) यो लनदेशशका गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको काययक्रम संिािन गदाय िाग ुगनय सषकने छ । 

 

 

      स्थानीय राजपत्र 
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२. पररभाषा 

षवषय वा प्रसंगिे अको अथय नािागेमा यस लनदेशशकामा  

क) "गाउँपालिका" भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँपालिका सम्झनपुछय । 

ख) "कृषक" भन्नािे कृषष उत्पादनमा प्रत्यक्ष संम्िग्न भएको व्यशििाई सम्झन ुपदयछ । 

ग) "वडा" भन्नािे गाउँपालिकाको वडा सम्झनपुदयछ । 

घ) "सषवधान" भन्नािे नेपािको संषवधान सम्झन ुपछय । 

ङ) "प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत" भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँ काययपालिकाको कायायियको प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृतिाई सम्झन ुपछय । 

ि) "कृषक समूह" भन्नािे कृषष पेशामा संिग्न भई लमल्दाजलु्दा समस्या आवश्यकता र िाहनाहरु 
भएका न्यूनतम १५ वा सो भन्दा बढी लमलि आफ्नो लनशित साझा उदे्दश्यहरु सामूषहक 
प्रयत्नद्धारा प्राप्त गनय बनाईएको संगठनिाई समहु सम्झनपुछय । 

छ) "शाखा प्रमखु" भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको कृषष शाखामा प्रमखुको रुपमा कायय गने 
कृषष अलधकृत वा शाखा प्रमखुको शजम्मेवारी पाएको कमयिारीिाई बशुझन्छ ।  

ज) "समूह षवद्यान" भन्नािे समूहको उद्ददेश्य प्रालप्तका िालग षकयाकिाप संिािन गनय बनाईएको 
षवधान नीलत तथा काननुको दस्तावेज जसिे समूह र सदस्यताहरुिाई उदे्दश्य प्रालप्तमा सहज 
गराउने दस्तावेजिाई जनाउँछ । 

झ) "षहतकोष" भन्नािे कुनै पलन संघ संस्था, कायायिय योजना, पररयोजना संिािन गनय नगद शजन्सी 
तथा भौलतक सरसामान नगद मौज्दात ऋण िगानी, िगानीको रुपमा रहेको समूहको नगद 
पूजँीिाई षहतकोष सम्झनपुछय । 

ञ) "षहतकोष पररिािन" भन्नािे संकलित षहतकोषिाई उत्पादन मूिक काययमा िगानी गनुय भने्न 
बशुझन्छ । 

ट) "समूह सशशिकरण" भन्नािे कृषक समूहिाई उदे्दश्य अनरुुप अशघ बढ्न प्रयासरत रहने वा 
सशि अवस्थामा रहेको समूहिाई केषह सहयोग  गरी सशि बनाउने कायायिाई समूह 
सशशिकरण भलनन्छ । 

ठ) "कायय सलमलत" भन्नािे लनदेशशका अनसुार कृषक समूहको लनवायशित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सशिव, 
सह-सशिव, कोषाध्यक्ष तथा सदस्य पदालधकारीहरुिाई जनाउने छ । 

ड) "कृषष" भन्नािे बािी, बागवानी, पशपंुशक्ष, मत्स्य आठद कृषषका सबै उप-क्षेत्रसँग सम्बद्ध 
उत्पादन, उद्योग एवं व्यवसायहरु समेत जनाउँछ । 

ढ) "िेखा" भन्नािे प्रिलित काननु, ऐन लनयम, नीलत, काययक्रम तथा लनणयय आदेश तथा मापढण्ड  
समेतिाई आधार मानी कारोबारको यथायथ षववरण देशखने गरी राशखने अलभिेख तथा खाता भने्न 
बशुझन्छ ।  

 

३. उद्दशे्य:  कृषक समूह गठन तथा संिािनमा सघाउ पयुायउनका िालग यस लनदेशशकाको तपलसि 
बमोशजम उदे्दश्यहरु हनुेछन ्। 
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क) प्रत्येक रुपमा उत्पादनमा संिग्न कृषकहरु आवद्ध समूहरुको समन्वय, व्यवस्थापन र लनयमन 
गनयको िालग सहयोग पयुायउने । 

ख) कृषष प्रसार व्यवस्थापन, संिािन र लनयमन सम्बन्धी काययमा सहयोग पयुायउने । 

ग) कृषक समूहहरुको गठन र संिािनका िालग आवश्यक मापडण्ड र प्रषक्रयाको मागयदशयन    
गने । 

घ) षहतकोष व्यवस्थापन तथा पररिािन काययमा संिग्न लनकाय र व्यशिको भूलमका र शजम्मेवारी  
तोक्ने । 

ङ) कृषक समूह गठन तथा पररिािन काययमा संिग्न लनकाय र व्यशिको भूलमका र शजम्मेवारी 
तोक्ने । 

ि) कृषक समूह व्यवस्थापन, सपुररवेक्षण, अनगुमन तथा मलु्याकंन प्रणािीिाई षवकास गने । 

 

 

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

क) कृषष क्षेत्रमा संिग्न लनकायहरुको काम कारबाहीिाई प्रषक्रयागत रुपमा प्रभावकारी एवं 
समन्वयात्मक तवरिे गरी सशुासन िाग ुगनुयपने अवस्थामा । 

ख) सरकारी तथा गैर सरकारी लनकायहरुबाट कृषष सम्बन्धी काययक्रम गनयको िालग समूह गठन 
तथा व्यवस्थापन गनुयपने अवस्थामा । 

ग) समूहको योजना तजुयमा गनुयपने अवस्थामा । 

घ) समूह षहतकोष संकिन तथा पररिािन गनुयपने अवस्थामा । 

ङ) समूहमा भदभेद व्यवस्थापन गनुयपने अवस्थामा । 

ि) समूहमा िेखा व्यवस्थापन गनुयपने अवस्थामा । 

छ) षवलभन्न सरोकारवािा पक्षहरुको भूलमका र शजम्मेवारी तोक्नपुने अवस्थामा । 

 

पररच्छेद : दईु 

कृषक समूह गठनका आधारहरु, सदस्यहरुको छनौट र समूह वगीकरण 

 

५. समूह गठनका आधारहरु:  गाउँपालिकाको कृषष शाखा वा ईकाईिे समूह गठन गदाय देहायका 
बुदँामा ध्यान ठदनपुनेछ । 

क) कृषकहरुको आवश्यकता र स्थान षवशेषको कृषष उत्पादनको सम्भाव्यता । 

ख) सेवा पयुायउन ुपने घरधरुी संख्या र कृषक संख्या । 

ग) कृषकहरुको आलथयक, सामाशजक, शस्थलत र स्रोत साधनको अवस्था । 

घ) कृषक समूहमा षवलभन्न वगयका कृषकहरुको प्रलतलनलधत्वको सलुनिता (समावेशीकरण) 

ङ) समूहमा आवद्ध गराउन बास्तषवक कृषकहरुको सलुनिता र छनौट । 

 

६. कृषक समूह गठनका िालग सदस्यहरुको छनौट गदाय ध्यान ठदनपुने बुदँाहरु: 
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समूह गठनको प्रारशम्भक अवस्थामा वास्तषवक कृषकहरुको छनौट त्रषुट भएमा समूह अशघ बढ्न 
नसक्ने भएको हनुािे ियन गदाय देहायका कुराहरुमा ध्यान पयुायउन ुपनेछ । 

क) साझा उदे्दश्य लिएका । 

ख) समान सामाशजक एवं आलथयक स्तर भएका । 

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

घ) समूहगत काययमा समय ठदन सक्ने । 

ङ) उत्पादन समूहको हकमा सकेसम्म संगसँगै खेत भएका । 

ि) एउटै समदुायमा बसोबास गने । 

छ) एकाघरको एक जना भन्दा बढी सदस्य एउटै समूहमा सदस्यता लिन सक्ने छैन । 

ज) कुनै एक समूहमा आवद्ध भइसकेको सदस्य अको त्यस्तै प्रकृलतको समूहमा आवद्ध हनु सक्ने 
छैन ।  

झ) कृषष पेशािाई मखु्य पेशाको रुपमा अंगािेको हनुपुने  

 

७. समूहको वगीकरण:  समूहका सदस्यताहरुको िैषिक सहभालगता समूहिे लनशित गरेको क्षेत्रगत 
आधार साथै मूल्य शृ्रखिाको आधारमा कृषक समूहिाई षवलभन्न समूहहरुमा बगीकरण गनय  
सषकन्छ । 

क)  िैषिक सहभालगताको आधारमा  

१. मषहिा कृषक समूह 

२. परुुष कृषक समूह 

३. लमशश्रत कृषक समूह 

ख) श्रोतगत आधारमा 
१. बािी समूह 

२. वागवानी समूह 

३. वीज वषृद्ध समूह 

४. माहरुी पािन समूह 

५. रेशम खेलत समूह 

६. कृषष बजार व्यवस्थापन समूह 

७. आई.षप.एस. कृषक समूह ईत्याठद । 

ग) मूल्य शृ्रखिाको आधारमा  

१. कृषष सामग्री उत्पादन समूह (षवउ उत्पादन, प्रािररक मि उत्पादक आठद) 

२. उत्पादन समूह 

३. प्रशोधन समूह 

४. बजारीकरण समूह इत्याठद । 

पररच्छेद : तीन 
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समूह गठन प्रकृया, कायय सलमलतको संरिना र पदालधकारीको शजम्मेवारी 

८. समूह गठन प्रकृया  

क) प्रारशम्भक कृषक भेिा 
१. ईच्छुक कृषकहरुको भेिा तथा अलभमखुीकरण काययक्रम आयोजना गने। 

२. सरोकारवािा लनकायहरुिाई आमन्त्रण गनय सषकने। 

३. कृषक भेिामा छिर्िको एजेण्डा, लमलत, समय तथा स्थान तय गने। 

४. कृषक भेिा संिािनका िालग कृषकहरु मध्ये एक जनािे शजम्मेवारी लिई नेततृ्व गने। 

५. कृषक भेिाको उदे्दश्य र आवश्यकता (समूह गठनकै उदे्दश्य र अवश्यकता) बारे जानकारी 
ठदने। 

ख)  छिर्ि संिािन  

१. कृषक भेिाको उदे्दश्य र आवश्यकता (समूह गठनको उदे्दश्य र आवश्यकता) षवस्ततृ रुपमा 
प्रष्ट पाने । 

२. कृषक भेिाका एजेण्डकहरुमा क्रमश: छिर्ि गदै बुंदा षटपोट गरी लनणय पशुस्तका तयार 
गने । 

३. समूह सदस्य बन्न ईच्छुक व्यशिहरु छनौट गरी नामाविी तयार गने । 

४. उि भेिािे तदथय सलमलत गठन र कायय षवभाजन गने । 

ग) तदथय सलमलतको बैठक संिािन  

१. बैठकका लबषय बस्तहुरु तय गरी तदथय सलमलतका सदस्यहरुिाई जानकारी ठदने । 

२. सम्बन्धीत लनकायहरुिाई लनयन्त्रण गने । 

३. आवश्यक कागजात तयार गने । 

४. समूहको षवधानको खाका तयार गने  

५. समहु षहतकोष सम्बन्धी लनणयय गने  

६. समूहको उदे्दश्य र काययक्रम तजुयमा गने । 

७. सम्बन्धीत लनकायमा षवधान दताय गराउन  शजम्मेवारी ठदने । 

८. तदथय सलमलत गठन भउको एक मषहना लभत्र प्रारशम्भक साधारण सभाको आयोजना गने  

घ) प्रारशम्भक साधारण सभाको संिािन र शजम्मेवारी 
१. कशम्तमा ७ (सात) सदस्यीय कायय सलमलत गठन गने 

२. समूहको बाषषयक कायय योजना तथा काययक्रम तयार गरी अनमुोदन गने । 

३. षवद्यान मस्यौदा मालथ छिर्ि एवं स्वीकृत गने । 

४. बैङ्क खाता संिािन सम्बन्धी लनणयय गने । 

५. आवश्यकता अनसुरा अन्य लनणयय गने । 

९. कायय सलमलतकै संरिना:  कृषक समूहको कायय सलमलतमा रहने गरी समाबेश लसद्धान्तको आधारमा 
देहाय बमोशजम संरिना रहने छ । 

१. अध्यक्ष – १ 
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२. उपाध्यक्ष - १ 

३. सशिव - १ 

४. कोषाध्यक्ष - १ 

५. सदस्य - ३ 

लमशश्रत कृषक समूहको हकमा कायय सलमलतको पदालधकारी अन्गयत अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष, सशिव र 
कोषाध्यक्ष मध्ये कम्तीमा १ पदमा मषहिा अलनवायय हनुपुने छ। यस बाहेक समूहिे लनशित 
व्यशिहरुिाई संयोजनक तोकेर ऋण उपसलमलत, आलथयक उपसलमलत, प्राषवलधक उपलसलमलत, 
प्रिारप्रसार उपसलमलत तथा बजार व्यवस्थापन उपसलमलत जस्ता उपसलमलत गठन गरी शजम्मेवारी 
प्रदान गनय सक्नेछ। ऋण उपसलमलत कोषाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गनुयपनेछ।लमशश्रत समूहका 
हकमा कायय सलमलत कशम्तमा ३५% मषहिा प्रलतलिलधत्व सलुनशित गराउनपुनेछ समूह गठन एवं 
षहतकोष पररिािनको सन्दयभमा प्रजाताशन्त्रक पद्धलत अविम्बन गनुयपनेछ।  

१०. पदालधकारीको काम, कतयव्य र अलधकार :  कृषक समूहको पदालधकारीहरुको काम कतयव्य र 
अलधकारी षवधानको दर्ा ५ मा तोषकएक बमोशजम हनुेछ । 
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पररच्छेद : िार 

समूह षवधान 

 

११.  समूह षवधान : कुनै संघ संस्थाको उदे्दश्य प्रालप्तको िालग षक्रयाकिाप संिािन गनय बनाईएको नीलत, 
लनयम तथा कानकुो दस्तावेजको समूह र सदस्यताहरुिाई उदे्दश्य प्रालप्तमा सहज गराउने खािको 
हनुपुनेछ । 

क) कृषक समूह षवद्यानमा हनुपुने प्रमखु गणुहरु 

१. नेपािको संषवधान र काननुसँग नबाशझने। 

२. नेपािको कृषष नीलतसँग मेि खाने। 

३. सर्ा, स्पष्ट एक आपसमा नबाशझने, सरि भाषा प्रयोग भएको। 

४. प्रजाताशन्त्रक ढंगिे िनुावी प्रकृयाद्धारा पदालधकारीहरुको लनवायिन हनुे प्रावधान राशखएको। 

५. षवधान संशोधन प्रावधान भएको। 

६. मषहिा सहभालगतािाई सलुनशित गररएको।  

७. काययकारीणी सलमलत, साधारण  सभा तथा साधारण सदस्यहरु बीि शशि सन्तिुन भएको। 

ख) षवद्यान बनाउने तररका 
१. उपसलमलतिे मस्यौदा तयार गने । 

२. नमनुा षवद्यानको प्रयोग गरेर प्रत्येक दर्ा उपदर्ामा छिर्ि गरी आफ्नो संस्थाको उदे्दश्य 
अनसुार मस्यौदा षवद्यान तयार गने । 

३. मस्यौदा षवद्यानिाई साधारण सभामा छिर्ि गरी पाररत गने 

४. पाररत षवद्यानिाई सम्बन्धीत संस्थामा दताय गराउने । 

ग) षवद्यान संशोधन: षवद्यान संशोधनको िालग अपनाउन ुपने केही िरणहरु ति प्रस्ततु गररएकोछ। 

१. षवद्यान संशोधन उपसलमलत गठन गने। 

२. संशोलधत षवद्यानिाई कायय सलमलतमा प्रस्ततु गरी पाररत गने। 

३. साधारण सभाको कम्तीमा लनशित (षवधानमा तोषकए बमोशजम) बहमुतद्धारा पाररत गने। 

४. संशोलधत षवद्यानिाई पषहिो दताय गररएको कायायियमा पेश गने । 

५. सम्बन्धीत कायायियिे संशोलधत षवधानिाई स्वीकृत गरेपलछ मात्र षवधान संशोधन भएको 
मालननेछ। 

पररच्छेद : पािँ 

कृषक समूह दताय, पनुयगठन तथा नवीकरण 

 

१२. कृषक समूह दताय गने :  गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको कृषष शाखा र सामाशजक तथा आलथयक षवकास 
शाखा मार्य त प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत समक्ष पेश गरी कृषक समूह दताय गररनेछ । कृषक 
समूहको अलभिेख कृषष शाखामा रहनेछ । यसको िालग कृषक समूहिे समूह षववरण र्ारम 
सषहतको लनवेदन (अनसुशुि-७) तथा समूहको तोषकए बमोशजमको षवधान तयार गरी दताय गनुयपनेछ । 
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साथै सो समूहिाई सम्बशन्धत शाखािे कृषक समूह दताय प्रमाण-पत्र (अनसूुशि-३) ठदनपुनेछ । यसरी 
दताय गररएको कृषक समूहको अवलध २ वषय रहनेछ। 

 

१३. कृषक  समूह पनुयगठन गने :  षवद्यानमा उल्िेख भए बमोशजम कृषक समूहिे आफ्नो आवश्यकताको 
आधारमा समूह पनुयगठन गनय सक्नेछ । साथै कृषक समूहको साधारण सभा वषयको एक पटक भाद्र 
मसान्त सम्ममा गनुयपने हनु्छ।कृषक समूहिे आफ्नो समूहको साधारण सभा/पनुयगठन गरी प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृत समक्ष पेश गनुयपने छ। 

 

१४. कृषक समूह नवीकरण गने : कृषक समूहिे आफ्नो कृषक समूह दताय प्रमाण पत्रको २ वषय अवलध 
पूरा भैसकेपलछ नवीकरण गनुयपनेछ । यसको िालग कृषक समूहिे प्राप्त गरेको कृषक समूह दताय 
प्रमाण पत्र सषहतको लनवेदन सम्बन्धीत इकाई/शाखामा म्याद सषकएको ३५ ठदन लभत्र पेश गनुयपने छ 
र सो को िालग रु ५०।-राजश्व शलु्क लतरी नवीकरण गनुयपनेछ । म्याद सषकएको ३६औ ठदनदेशख 
एक वषयसम्म रु १००।– राजश्व शलु्क लतरी नवीकरण गनय सषकनेछ । एक वषय सम्म पलन 
नवीकरण नगरेको खण्डमा प्रलत वषय रु १००।– को दरिे नवीकरण शलु्क थप हुँदै जानेछ । 
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पररच्छेद : छ 

समूह श्रोत/षहतकोष संकिन तथा पररिािन 

 

१५. श्रोत/षहतकोष पररिािन: समूहमा संकिन भएको रकम नशजकको बैकम खाता खोिी जम्मा 
गनुयपदयछ र समूह अध्यक्ष वा सशिव र कोषाध्यक्षको संयिु दस्तखतबाट सो खाताको संिािन 
गनुयपनेछ । समूहिे गरेको कुि िगानी मध्ये कम्तीमा ५०% िगानी कृषष क्षेत्रमा गनुयपने छ । 
ऋण प्रवाह गदाय िाग्ने ब्याजदर साधारण सभािे लनधायरण गनेछ । कुनै कृषक समहुिे उि समूको 
सदस्य नरहेको व्यशििाई िगानी गनय पाउने छैन । 

 

पररच्छेद : सात 

समूहमा िेखा व्यवस्थापन 

 

१६. समूकमा िेखा व्यवस्थापन:  समूह संिािनको लनशम्त आलथयक तथा व्यावसाषयक कारोबारमा 
लनम्नानसुारका मखु्य ४ वटा खाता राखेर सरि तररकािे िेखा व्यवस्थापन गनय सषकनछे । 

क) सम्पशि (नगद तथा शजन्सी) खाता 
ख) सामान षवक्री तथा आम्दानी खाता 
ग) सामान खररद तथा खिय खाता  

घ) दाषयत्व खाता 
क)  सम्पशि (नगद तथा शजन्सी) खाता : यस खातामा कृषक समूहहरुको स्वालमत्वमा रहेको धनमाि, 

जायजेथा, सम्पशि िगायत िगानी रकम, अरुबाट पाउनपुने रकम आठद समावेश गररएको  
हनु्छ । यसमा खास गरी समूहको नाममा रहेको नगद तथा बैंक मौज्दात, िगानी, ऋण, 
ठदएको रकम, अरुबाट पाउन ुपने षहसाबहरु समावेश गररएको हनु्छ । यस समूहको सम्पशि 
वषृद्ध हुँदा   

ख) सामान षवक्री तथा आम्दानी खाता : यस खातामा कृषक समूहहरुको सरसामान र सेवा 
षवक्रीबाट प्राप्त रकम िगायत िगानी तथा ऋणपत्र प्राप्त व्याज आम्दानी, व्यापनरी छुट सषुवधा, 
संघ संस्थाबाट प्राप्त अनदुान सदस्यता र प्रवेश शलु्क, शस्थर सम्पलत भाडमा ठदए बापत प्राप्त 
रकम, हजयना वापत प्राप्त  रकम आठद आम्दानी समावेश गररएको हनु्छ । यस खाताको 
अन्त्यमा देखाइने कुि मौज्दात सामान्यतया डेषवट हनु्छ । 

ग) सामान खररद तथा खिय खाता : यस खाताम कृषक समूहहरुिे खररद गने सरसामान र सो को 
ढुवानीमा िाग्ने ज्यािा तथा खिय िगायत कायायिय संिािन खियहरु तिब भिा, ममयत 
घरभाडा, धारापानी, लबजिुी, ब्याज खिय, ह्रास कट्टी रकम, बैठक भिा, षवषवध आठद खियहरु 
समावेश गररएको हनु्छ । यस खाताको अन्त्यमा देखाइने कुि मौज्दात सामान्यतया केलडट 
हनु्छ । 

घ) दाषयत्व खाता : कृषक समूहहरुिे अरुिाई बझुाउन ुपने सबै प्रकारको षहसाव रकम यस खातामा 
िढाउन ुपदयछ । यसमा सदस्यहरुको शेयर पूजँी, बित, रकम लडपोशजट रकम, धरौटी रकम, 
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ऋण रकम कसैिाई भिुानी ठदन ु पने षहसाव िगायत अन्य दाषयत्वहरु समावेश गररएको  
हनु्छ । यस खातामा खिय डेषवट हनु्छ भन ेआम्दानी के्रलडट हनु्छ । यसमा खिय डेषवट र शेष 
मौज्दात गरी ३ वटा महिहरु रहेका हनु्छन ्। 

सम्पशि (नगद तथा शजन्सी खाता) खिय खाता र दाषयत्व खाता क्रमश अनसूुिी ११, १२, १३ र 
१४ अनसुार बनाउन सषकनेछ । आवश्कता अनसुार अन्य सहायक खाताहरु पलन प्रयोग गनय 
सषकने छ । 

पररच्छेद : आठ 

समूह संिािन/ पररिािन 

१७. समूह संिािन/ पररतािन 

क) समूहको समस्या एवं आवश्यकताको पषहिान तथा प्राथलमकता:  समूहका कलतपय समस्याहरु हनु ु
सक्छन ् र ती सबै कृषषसँग सम्बशन्धत नहनु पलन सक्छन ् । कृषषसँग सम्बशन्धत कलतपय 
समस्याहरु जसको समाधान सामाशजक तथा आलथयक षवकास शाखा/ कृषष शाखा/ को पररलध एवं 
क्षमता भन्दा बाषहर हनु सक्छन ् त्यस षकलसमका समस्याहरु उपिब्ध स्रोत साधन, समूह 
सदस्यताहरुको क्षमता एवं प्रषवलधहरुको आधारमा लतनीहरुको प्राथलमकता तोकी सरि एव ँकम 
खशियिो समाधन पषहिे नै खोज्न ुपनेछ । 

ख) समूह संिािनको िालग लनयमहरुको षवकास :  आफ्नो उदे्दश्यहरु पूरा गनय हरेक समूहहिे आफ्नो 
लनयमहरु बनाउन ु पनेछ । अन्य लनयमहरुको साथै आफ्ना पदालधकारीहरुको ियन षवलध र 
लतनको कायय अवलध समावेश भएको हनु ु  पनेछ । 

ग) आय मिुक षक्रयाकिापहरु : सबै समूह सदस्यहरुिे, व्यशिहरुिे एवं समूहगत रुपमा समेत 
उनीहरु लसत उपिब्ध स्रोत र साधन अनसुार आफ्नो ईच्छा अनकुुि एउटा वा त्यो भन्दा बढी 
आयमूिक षक्रयाकिापको थािनी   गनुयपनेछ । 

घ) परुस्कारको व्यवस्था :  प्रत्येक वषय सहमलतका आधारमा छालनएको सबैभन्दा राम्रो काम गने एक 
सदस्यिाई समावेशीको आधारमा आफ्नै श्रोत/षहतकोषबाट परुस्कार ठदने व्यवस्था लमिाउन 
सषकनेछ । 

ङ) अलबिम्व सेवा तथा सहयोग पयुायउने :  षवलभन्न लनकायहरुबाट सेवा तथा सहयोग माग गरेमा 
अलबिम्ब सहयोग गने र यसरी प्रदान गररने सेवाहरु कृषक समूहको माध्यमबाट पयुायउदा एक 
अकोलसत नबाँशझने हनु ुपनेछ । 

ि) समूह सदस्यहरुको सीप तथा क्षमता षवकास :  तालिम मार्य त समूह सदस्यहरुको आत्म षवश्वास 
बढाउनकुो साथै उनीहरुमा सीप तथा क्षमता षवकास र इच्छाको अलभवषृद्ध गने भएकोिे प्रभाकारी 
कुशि एवं दीगो रुपमा समूहिाई गलतशीि बनाई समूहको उदे्दश्य हालसि गनय समूह सदस्य र 
पदालधकारीहरुिाई सम्बन्धीत लनकायहरुसँग समन्वय र सहकायय गरी समय समय सापेक्ष र 
व्यावहाररक तालिमको िालग पहि गनुय पनेछ । यठद सहकायय गनय नसकेमा कृषक समूहिे स्वयँ 
आरै् व्यस्थापनत गनुय पनेछ । 
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छ) सपुरीवेक्षण, अनगुमन, मलु्यािन:  प्रत्येक वषय समूहिे संिािन गरेको षवलभन्न षक्रयाकिापहरुको 
अनगुमन, सपुरीवेक्षण र मलु्यािन गनय एक ३ सदस्यीय उप-सलमलत बनाउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद : नौ  

समूहमा मदभेद व्यवस्थापन  

 

१८. मदभेद व्यवस्थापन प्रषक्रया :  समूह पररिािनको सम्बन्धमा उशब्जएका हरेक मदभेदहरुको लनरुपण 
सम्बन्धीत वडा स्तरीय/सेवा केन्द्रमा रहने कृषष प्राषवलधकिे गने छ । स्तर/ सेवा केन्द्रमा गररएको 
लनरुपणसँग असहमत हनुे पक्षिे आलथयक तथा सामाशजक षवकास शाखा/कृषष क्षेत्र हेने शाखा/ 
पनुरावेदन गनय सक्नेछ । उि शाखा/इकाईिे गरेको लनरुपणसँग असहमत हनुे पक्षिे गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकाको उपप्रमखुको संयोजकत्वमा तपलसि बमोशजम गठठत ३ सदस्यीय व्यवस्थापन सलमलत 
समक्ष पनुारवेदन गनय सक्नेछ। 

क)  उप-प्रमखु 

संयोजक १ जना 
ख) कृषक प्रलतलनलधको तर्य बाट राषिय कृषक समूह महासंघ प्रलतलनलध सदस्य १ जना 
ग) कृषष षवकास शाखा प्रमखु/प्राषवलधक प्रलतलनलध 1 जना 

मदभेद लनरुपणका सम्बन्धमा उि सलमलतको लनणयय नै अशन्तम हनुेछ। 

 

पररच्छेद : दश 

कृषक समूहमा योजना तजुयमा र श्रोत साधनको षवकास 

१९. योजना तजुयमा प्रकृया :  कृषक समूहिे कृषष काययक्रमको योजना तजुयमा प्रकृयािाई देहायका 
आधारमा आयोजना लनमायण गरी योजना तजुयमा गनुयपनेछ । 

क) आयोजनको नाम 

ख) पषृ्ठभूलम : आयोजनाको आधारभूत तथ्याङ्क, सम्भावना, अवसर र िनुौती 
ग) आयोजनाको उदे्दश्य  

घ) आयोजनाको प्रलतर्ि 

ङ) आयोजना संिािन गररने क्षेत्र 

ि) आयोजनाको अवलध 

छ) आयोजनाका कृयाकिापहरु 

ज) िाभाशन्वत पररवार संख्या: प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, न्यून आय वगय, मषहिा, दलित, जनजालत आठद। 

झ) आवश्यक कारक तत्त्वहरु 

ञ) आलथयक सारांश 

ट) आयोजनाको षकलसम : समूहको आफ्नै िगानी, साझेदारीमा संिालित 
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ठ) आयोजनाको कायायन्वयन व्यवस्थापन, अनगुमन, मलु्याङ्कन प्रकृया 
ड) आयोजनाको दीगोपनको िालग गररने काययषववरण 

ढ) आयोजनाबाट हनुे वातावरणीय प्रभाव 

बाषषयक कायय योजनाको नमनुा ढाँिा अनसूुिी-१५ मा उल्िेख गररएको छ । 

२०. स्थानीय श्रोत, साधनको षवकास र संिािन:  समूहको बाह्रा लनभयरता साथै उत्पादनको प्रलत इकाई 
खिय पलन घटाउनका िालग समूहिे स्थानीय स्रोत, साधनको षवकास र संिािनमा उशित ध्यान ठदन ु
पनेछ । 

पररच्छेद : एघार 

सरोकारवािा लनकायको भलूमका एवं उिरदाषयत्व 

 
२१. गलु्मीदरबार गाउँपालिका अन्तयगतको कृषष शाखा  

१. समूहको काययक्रम तथा बजेटको आवश्यकताको आधारमा गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको काययक्रम 
र बजेट बनाउन आवश्यक सहयोग गनुयपनेछ । समूहको काययक्रम तथा बजेट कृषष  
प्राषवलधक/अलधकृतिे लसधै वा सम्बशन्धत वडा कायायिय मार्य त गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको 
आलथयक षवकास शाखा/कृषष शाखामा पठाउन ुपनेछ । 

२. सामाशजक तथा आलथयक षवकास शाखा/कृषष शाखािे आफ्नो तथा वडा कायायिय मातहत कायय 
गने सबै प्राषवलधक कमयिारीहरुको सम्पूणय काययको अद्यावलधक रेकडय राख्नपुनेछ । यो सूशििे 
कृषक समूहिाई सघाउने सम्भाषवत सबै र कुनै खास समयमा बास्तषवक रुपमा उपिब्ध हनुे 
कमयिारीहरुको पषहिान गराउँछ। 

३. कृषक समूहको हािको संख्या, लतनको षवकासको षवलभन्न तह (गठन हनु िागेको, संिालित हनु 
िागेको तथा पररपक्क हनु िागेको) को आकँडा कृषक समूह वडा कायायियको अलभिेखबाट 
पररमाजयन गनुयपनेछ । 

४. सामाशजक तथा आलथयक षवकास शाखा/कृषष शाखािे षवषय षवशेषज्ञ सषहतको टोिी गठन गरी 
समहु बैठकमा भाग िन,े समूह सदस्यतहरुको तालिम संिािन  गरेको काययक्रमहरुको 
सपुरीवेक्षण एवं अनगुमन गने कामको कायायियका बनाउनपुने पदयछ र सोही अनसुार पररिािन 
गने गनुयपनेछ । 

५. समूहका सदस्यहरुिाई समस्या पषहिान गनय र लतनको समाधन गनय सहयोग पयुायउने तथा 
काययक्षेत्रमा काययरत कृषष प्रसार काययकतायहरुिाई समेत तालिम ठदनपुनेछ । 

६. उत्पादन खिय घटाउन र जग्गाहको उत्पादकत्व बढाउनका िालग स्थानीय एवं बाह्रा स्रोतहरुको 
कुशिता पवयक उपयोग गने ज्ञान, सीप, एवं तररकाहरु काययक्षेत्रमा काम गने कृषष प्रसार 
काययकतायिे लसकाउन ुपनेछ । 

७. हािको अनभुविे एउटा समूह पररकपक्क र आत्मलनभयर हनु ु अगावै सघाउने मालनसहरुको सेवा 
मात्र अलत बढेर जान सक्ने संकेत ठदन्छ । तसथय कृषष शाखािे षवद्यान समूहहरुको बदलिँदो माग 
नबढोस ्भने्न हेक्का राख्रपनेछ । अन्यथा यस्तो शस्थलत उत्पन्न हनु सक्छ षक भषवष्यमा सेवाको 
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िालग हनुे माग, कलतपय नयाँ समूहहरुको माग कलतपय नयाँ समूहहूको गठनको कारणिे पूरा 
गनय नसषकयोस ्। 

 

 

२२. वडा कायायिय  

१. वडा कायायिय/सेवा केन्द्रका प्रमखु/ कृषष क्षेत्र हेने प्राषवलधकिे समूहको गठन, संिािन  र 
अन्तत पररपक्क हनुमुा प्राषवलधक सहयोग गनुय पनेछ। 

२. वाषषयक कायय तालिकामा आफ्नो काययक्षेत्रका कृषक समूहहरुको बैठकमा भाग लिने, कृषक 
समूहको लनरीक्षण गने तालिमका पलन समावेश गरी कायायियमा राख्नपुदयछ र सोही अनसुार कायय 
गनुयपनेछ। 

३. आफ्नो कायय क्षेत्रको षवद्यमान कषषय अवस्थाको आधारभूत आकँडाहरु संकिन गनुय पनेछ । 

४. कृषक समूहहरुिाई उनीहरुको समस्या पषहिान गनय, आफ्नो क्षमता िाहना । स्रोत अनसुार 
लतनको समाधान गनय सघाउँदा पथप्रदशयक, तालिमकताय गलत प्रदान गने, समन्वय कताय तथा 
काययक्रम कायायन्वयनको  रुपमा काम गनुय पनेछ। 

५. समूहको कृयाकिाप र प्रगलत अद्यावलधक अलभिेख एउटा र्ारममा उल्िेख गरी राख्रपुनेछ। 

६. वडा कायायिय/सेवा केन्द्र प्रमखु गाउँ/नगर काययपालिकाको कायायियसँग सम्पकय  राख्र उतरदायी 
राख्र उिरदायी हनु ुपनेछ। 

७. वडा कायायिय/सेवा केन्द्र प्रमखुिे सम्भव भए स्रोत नमनुा एवं समूहको कृयाकिापको 
अनभुवहरुको एउटा पशुस्तका बनाउन ु पनेछ। सबै वडा कायायिय पदालधकारीहरुिे यसमा 
सहायता गनुय पनेछ । यी अलभिेख वा साधनहरुको संकिन एवं नवीकरण भईरहन ुपनेछ। 

८. कृषष प्रसार काययकतायहरुिे समूह बैठकिाई सघाउन आफ्नो साप्ताषहक वा पाशक्षक वा मालसक 
कायय तालिका तयार गनुय पनेछ र वडा कायायियमा तथा आफ्नै प्रयोगको िालग राख्र ु पनेछ र 
हरेक बैठकमा भाग लिन ुपनेछ। 

९. वडा कायायिय/सेवा केन्द्रमा रहने प्राषवलधकिे समूहमा कृषकहरुको समस्या पषहिान, 
प्राथलमकीकरण एवं समस्या समाधानका िालग तररका अपनाउन सहयोग गनुयपनेछ। 

१०. गलतशीि समूहहरुिाई आफ्नो मौसम एवं वाषषयक काययक्रम कायायन्यवन तालिका बनाउन 
उनीहरुिे सहयोग गनुय पनेछ। उनीहरुिे समूहहरुिाई िाषहने कृषष समाग्रीहरु, ऋण र प्राषवलधक 
सेवा तथा सहयोगको सूशि तयार पानय मद्दत गनुयपनेछ। 

११. कृषक समूह षववरण अनसूुिी ७ अध्यावलधक गदे जान ुपनेछ। 

१२. समूहको लनणयय एवं काययहरु संकिन गनय प्रलतवेदन र्ारमहरु र्ारम नं. ३ र र्ारम नं. ४ भनुय 
पदयछ। 
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पररच्छेद : बाह्र 

सपुरीवेक्षण, अनगुमन एवं मूल्याङ्कन 

 
२३. सपुरीवेक्षण, अनगुमन एवं मंल्याङ्कन :  संघीय कृषष भूलम व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रािय, कृषष 

षवभाग र ती मातहतका लनकायहरु तथा प्रादेशशक कृषष मन्त्रािय, कृषष षवभाग र ती मातहतका 
लनकायहरु तथा गाउँपालिकािे कृषक समूहको सपुररवेक्षण अनगुमन एवं मूल्याङ्कन जनुसकैु समयमा 
गनेछ । आवश्यक तथ्याङ्कहरु मखु्यतया प्रलतवेदन र्ारममा समावेश कृषक समूहहरुिे प्रयोग गने 
मालसक र वाषषयक प्रलतवेदन र्ारमहरु र समूह स्तरमा षवश्लषेण वडा कायायिय/सेवा केन्द्र स्तरमा 
प्रलतवेदन तयार गरी अशन्तम रुपमा गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको सामाशजक तथा आलथयक षवकास 
शाखा/कृषष शाखाको प्रमखुिाई ठदन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद: तेह्र 

षवषवध 

२४. सम्बन्ध र समन्वय : कृषष षवकासका काययक्रमहरुमा सरोकारवािा षवलभन्न सरकारी एवं गैर सरकारी 
एवं गैर सरकारी लनकायहश्र बीि आपसी सम्बन्ध र समन्वयन हनु ुअलत आवश्यक छ । लतनको 
स्थापना औपिारीक, व्यशिगत तथा आलधकारीक रुपमा हनु सक्दछ । जनुसकैु अवस्थामा पलन कृषष 
प्रसारका पदालधकारीहरुिे सबै स्तरमा (काययक्षेत्र देशख केन्द्र सम्म) अन्य सम्बशन्धत लनकायहरुिाई 
कृषष षवकासका षवलभन्न िरणहरुमा गलतशशि एव सकरात्मक सयोग पयुायउन प्ररेरत गनयमा लनणाययक 
एवं अहं भूलमका खेल्न ुपनेछ । 

१. कृषष षवकासको सम्पूणय शजम्मेवारी स्थानीय तहको आलथयक षवकास शाखा/कृषष शाखा/कृषष क्षेत्र 
हेने ईकाई/शाखा एवं यस अन्तगयत काययरत पदालधकारीहरु उपर पदयछ र त्यसकारण सम्बन्धीत 
ईकाई शाखािे ऋण, समाग्री एवं लसंिाई उपिब्ध गराउने लनकायहरु साथै बजार व्यवस्था 
लमिाउने संस्थाहरुसँग सम्पकय  स्थाषपत गनुय पनेछ । 

२. सम्बन्धीत इकाई/शाखा तथा यस अन्तगयतका सम्बन्धीत पदालधकारीहरुिे कृषक समूह, 
गाउँपालिका  ̧ शजल्िा समन्वय सलमलत राषिय एवं अन्तरािय गैर सरकारी संस्थाहरुसँग लनयलमत 
सम्पकय  राख्रपुनेछ । 

३. वडा स्तर/सेवा केन्द्रमा रहने कृषष प्राषवलधकिे स्थानीय राजनीलतज्ञ तथा लनवायशित प्रलतलनलधहरुसँग 
पलन राम्रो सम्पकय  स्थाषपत गनुय पदयछ । यसको अिावा काययक्षेत्रमा रहेका सरकारी कायायिय, 
स्थानीय लनकायका पदालधकारीहरु, स्कुिका शशक्षकहरु, व्यापारीहरु एवं सहकारी संस्थाका 
सदस्यहरुसंग वषयको २ पटक समन्वय बैठक राख्र ुपनेछ । 

 

२५. समूह गठनको िालग खिय सम्बन्धमा:  कुनै नयाँ कृषक समूह गठनको िालग आवश्यक पने खिय 
स्थानीय दररेट अनसुार समूह गठन गने लनकायिे गनेछ भने समूहको अन्य खिय जस्तै लनयलमत 
बैठक, साधारण सधा आठद िगायतमा िाग्ने अन्य खियहरु समूहको आफ्नो स्रोतबाट व्यहोनुय पनेछ 
। 
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२६. कृषक समूहको आवद्धता : कृषष पेशाको माध्यमद्धारा कृषष क्षेत्रमा योगदान पयुायउने उदे्दश्यिे 
सम्बन्धीत सरकारी कायायियमा दताय भएका कृषक समूहहरु एवं कृषष सहकारीहरु सम्बन्धीत 
स्थानीय, शजल्िा, प्रादेशशक र संघीय तहमा राषिय कृषक महासंघमा आवद्ध हनु सक्नेछन । 

 

२७. कृषक समूहको सहकारीकरण:  कृषक समूहिाई वढी सषक्रय, प्रभाकारी, दीगो र कृषकहरुको 
उन्नलतमा झनै योगदान गनय सक्ने  बनाउनको लनशम्त सो क्षेत्रमा केही कायय अनभुव भएको समूहिे 
िाहेमा सहकारीमा पररणत गनय सषकनेछ । समान्यतया:  सहकारी ऐन, २०४८ अनसुार तोषकएको 
ढाँिा पूरा भएको अवस्थामा कृषक सहकारी संस्था दताय गनय योग्य हनु सक्नेछन ्। कृषक सहकारी 
संस्था गठन गदाय देहायका आधार पूरा भएको संस्था बढी दीगो हनु सक्नेछन।् 

क)  कृषक समहुको रुपमा ३ वषयको अनभुव भएको । 

ख)  पयायप्त बित संकिन एवं संिािन भएको । 

ग)  व्यावसाषयक षक्रयाकिाहरु संिािन गनय सक्षम भएको । 

साथै समूहको नाममा रहेको सम्पूणय िि-अिि सम्पशि उि समूह भि भएर बनेको सहकारी दताय 
भएपलछ सो सहकारीको नाममा स्वत हनुेछ । 

२८. अमान्य हनु:े मालथ जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन नेपािको प्रिलित मूि काननुसँग बाशझने 
यस्ता दर्ाहरु बाशझएको हदसम्म अमान्य हनुेछ । 
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अनसूुशि-१ 

कृषक समूहको षवधान  

प्रस्तावना 

कृषषजन्य बस्तकुो उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउन, उत्पादन सामग्री सिुभ बनाउन, उत्पाठदत सामग्रीको 
षवक्री षवतरण, भण्डारण व्यवस्थापन गरी उन्नत षवउ एवं आयवषृद्ध, बित संकिनबाट आत्मलनभयर हनुका 
िालग गलु्मीदरबार गाउँ काययपालिका कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन लनदेशशका २०७७ बमोशजम 
श्री.....................................कृषक समूह गठन गयौ । 

१. प्रारशम्भक: 

१.१ संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

क) यस समूहको नाम श्री................ कृषक समूह-२०.... रहने छ । 

ख) यो षवधान समूह गाउँपालिकाको सामाशजक तथा आलथयक षवकास शाखा/कृषष शाखामा दताय 
भए पलछ तरुुन्त िाग ुहनुेछ । 

1.२ पररभाषा : 

षवषय र प्रसंगको अको अथय निागेमा यो षवधानमा  

क) समूह भन्नािे यस षवधाना उल्िेशखत कृषष काययद्धारा कृषष उपजको उत्पादन, उत्पादकत्व बढाई 
आय  आजयन गनय ईच्छुक कृषकहरुको समूहिाई जनाउने छ । 

ख) सदस्य भन्नािे कृषक जो...................कृषक समूहको उदे्दश्य अनसुार उत्पादन र उत्पादकत्व 
बढाउन षवधानको दर्ा ३ बमोशजम सदस्यता लिएको व्यशििाई जनाउछ । 

ग) कायय सलमलत भन्नािे षवधान अनसुार लनवायशित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सशिव, सह-सशिव, कोषाध्यक्ष 
तथा सदस्य पदालधकारीिाई जनाउने छ । 

घ) साधारण सभा भन्नािे यस षवद्यानको दर्ा द्ध बमोशजम गठठत सभािाई जनाउने छ । 

१.3 समूहको छाप :  

अनसूुिीमा उल्िेख भए बमोशजम हनुेछ । 

1.4 समहुको कायायिय : गलु्मी शजल्िा गलु्मीदरवार गाउँपालिका वडा नं....... को स्थानमा रहने छ। 

1.5 समहुको दतायाः 
 कृषक समहु गलु्मीदरवार गाउँपालिकाको सामाशजक तथा आलथयक षवकास शाखा /कृषष शाखामा दताय 

गनुयपनेछ । दताय भए पश् िात अलनवायय रुपमा (PAN) लिई सो को प्रलतलिषप गाउँपालिकामा पेश  
गनुयपनेछ । 

 

 

 

 



गुल्मीदरबार गाउँपालिका Page 17 of 47 
 

2. उद्दशे्य र कायय 

2.1 उदे्दश्याः 

सदस्यहरुको सामाशजक, आलथयक, कृषष जन्य व्यावसाषयक, षहतिाई ध्यानमा राखी देहायका उशल्िशखत 
समहुको उदे्दश्य हनुेछ । 

क) कृषष व्यावसायिाई आधलुनकीकरण एवं षवषवलधकरण गरी उत्पादकत्व, उत्पादकत्व, उत्पादन बठृदका 
िालग एकजटु भई काम गने । 

ख) सदस्यहरुको आउयलथक एवं सामाशजक जीवनस्तर उठाउने । 

ग) सदस्यहरुमा स्वाविम्वनको ज्ञान, पारस्पाररक सहयोग र लमतव्यषयताको भावनाशशि गने । 

समहुको षवधानको दर्ा 2.1 बमोशजम उदे्दश्यहरु प्राप्त गनय यो समहुिे देहाय वमोशजमका काययहरु 
गनेछ । 

1. उन्नत प्रषवलधबाट खेलत गरी उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने । 

2. षवज बषृद्ध गरी आत्म लनभयर हनुे । 

3. उन्नत प्रषवलध अपनाउने । 

4. कृषष उत्पादनबाट आय बषृद्ध गने । 

5. समहुबाट बजार व्यवस्थापन गने । 

6. कृषक द्धारा उत्पाठदत बस्तकुो मूल्यमा एकरुपता ल्याउने । 

7. भण्डारको व्यवस्था । 

8. सदस्यको सीपमा बषृद्ध गनयका िालग अन्य काययक्रमहरु तजुयमा गरी सञ्चालित गने । 

9. सदस्यको आलथयक अवस्था सधुार गनय सक्ने षवलभन्न षकलसमका अन्य कृयाकिाप सञ्चािन गने। 

10. सदस्यहरु वीि स्वािम्वन, पारस्पाररक सहयोग एवं लमतब्ययीता अलभबषृद्ध गरी लनयलमत बित गने 
बानी प्रवधयन गने । 

11. समहु सदस्यहरुमा उत्पादनशीि आयमूिक उदे्दश्यक िागी सदस्यहरुिाई सूिभ ब्याजदरमा ऋण 
प्रदान गने । 

12. आफ्नो उदे्दश्य परुा गनयको िागी समान उदे्दश्य भएका स्थानीय क्षेत्र, राषिय र अन्तरायषिय संघ 
संस्थाहरुसंग सहयोगात्मक भावना राख्न े। 

13. कृषषसंग सम्वशन्धत अन्य कृषक कृषक समहु, सहकारी, षविीय संघ संस्थासंग सम्पकय  कायम राखी 
जानकारी एवं सूिना ऋदान प्रदान गने ।यस क्षेत्र/भेगको कृषकहरुद्धारा उठाईएको समस्याहरु 
सम्वशन्धत लनकायिाई सम्पकय  गरी समाधान लनकाल्ने प्रयास गने । 

14. उन्नत षवउ, रसायलनक मि, सधुाररएको औजार, षकटनाशक लबषादी आठद षवक्री षवतरण गने। 

15. लसंिाई सषुवधा उपिब्ध गराउने । 

16. खेलत षवकास योजना तयार गनय एवं पकेट प्याकेज काययक्रमिाई सहयोग पयुायउने। 
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17. सघन कृषष षवकास काययक्रमिाई सघाउ पयुायउने। 

18. नगदे वािी उत्पादन, भण् डारण, प्रशोधन तथा षवक्री षवतरणको व्यवस्था गने । 

19. उन्नत भरुा उत्पादन तथा षवकरी षवतरण गने । 

20. माछा उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने । 

21. उत्पाठदत माछाहरुको षवक्री षवतरणको िालग बजार व्यवस्था गने । 

22. मत्स्य पािन सम्बन्धी प्रषवलधक सेवा पयुायउन सहयोग गने । 

23. कृषष उपज उशित मूल्यमा खररद षवक्री तथा ढुवानी गने । 

24. कृषष उपज भण्डारण गनय गोदामको सषुवधा उपिब्ध गराउने । 

25. कृषष उपज प्रशोधन गने । 

26. उरशोलधत बस्त ुउशित मूल्यमा षवक्री गने । 

27. श्रोत/षहतकोष संकिन गने । 

28. संकलित बित/षहतकोषको प्रभावकारी पररिािन गने । 

29. समहु वा सदस्यिाई आवश्यक ऋण उपिब्ध गराउने । 

30. मालथ उल्िेशखत उदे्दश्यहरु परुा गनय अन्य काययहरु गने । 

3. सदस्यतााः 

एकै उदे्दश्य एवं समान आलथयक अवस्था भएको एवं यस समहुको षवधानको पररलध लभत्र रहने इच्छा व्यि 
गरेको व्यशििाई यस समहुको सदस्यता प्रदान गनय सषकने छ । तर सदस्य हनु िाहने व्यशििे कशम्तमा 
समहुको सदरस्यहरुको लिशखत लसर्ाररस साथ अनसूुिी -४ अनसुार दरखास्त ठदनपुनेछ । 

3.1 सदस्यको िालग योग्यतााः 

क) आरै् खेलतपाती गरेको/गनय सक्षम भएको । 

ख) समहुको उदे्दश्य अनरुुप कायय गनय ईच् छुक भएको । 

ग) समहुको षवधान अनसुार कायय गनय मञु्जर भएको । 

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

ङ) सदस्यताको िालग 16 वषय उमेर परुा भएको हनुपुनेछ । 
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3.2 साधारण सदस्याः 

सदस्यता शलु्क रू. ....।- लतरी साधारण सदस्यको लनवेदन ठदई कायय सलमलतको लनणयय बमोशजम साधारण 
सदस्यता प्राप्त गनय सक्नेछ । यस्तो सदस्यिे मालसक बित रू. ....।- प्रत्येक मषहना जम्मा गनुयपनेछ । 

समहु गठन भइसकेपलछ कुनैपलन योग्यता पगुेका व्यशििे समहुको सदस्यता लिन िाहेमा समहुमा आवद्ध 
प्रलत सदस्य बराबर उि लमलत सम्म संशित षहतकोष र सोको ब्याज साथै अन्य शलु्क बझुाई सदस्यता प्राप्त 
गनय सक्नेछ । 

3.3 सदस्यता कायम नरहन ेअवस्था (सदस्यको अयोग्यता) 

कायय सलमलतिे लनम्न अवस्थामा सदस्यहरुिाई सदस्यताको िालग अयोग्य ठहराई सदस्यता समाप्त गनय 
सक्नेछ । 

क) तोषकएको मालसक वित तथा अन् य लतनुयपने रकमहरु ३ मषहनासम्म नलतरेमा । 

ख) षवधानको उदे्दश्य षवपररत कायय गरेमा वा समहुको रकम वा कागजात षहनालमना गरेमा वा अन्य 
कुनै कारणिे कायय सलमलतबाट लनस्काशन गरेमा । 

ग) सदस्यताबाट राजीनामा ठदएमा (सदस्य रहन निाहेर लिशखत लनवेदन कायय सलमलतिे सदर 
लसर्ाररस गरेमा) । 

घ) अपरालधक काययमा संिग्न भएको दोष प्रमाशणत भएमा । 

ङ) कृषष पेशा त्यागी अन्य कायय गनय थािेमा । 

ि) मतृ्य ुभएमा। 

छ) समहुको लसद्धान्त वा लनयममा वा प्रलतष्ठामा आिँ आउने कायय गरेमा । 

4. साधारण सभा वा कायय सलमलत 

4.1 साधारण सभााः 
यस समहुको सदस्यता प्राप्त सम्पणुय सदस्य साधारण सभाको सदस्य हनुे छ, जनु समहुको उच्ितम ्लनकाय 
हनुेछ । यसिे षवधान पाररत वा संशोधन गनय सक्नेछ । साधारण सभा वषयमा एक पटक बस्ने छ । तर 
आवश्यकता अनसुार जनुसकैु वेिा साधारण सभा वोिाउन सषकनेछ । 

4.2 साधारण सभाको अलधवेशनाः 

 कायय सलमलतिे तोकेको लमलत र समयमा यस समहुको सशिविे अध्यक्षको परामशय लिई लिशखत सूिनाद्धारा 
सम्पणुय सदस्यहरुिाई साधारण सभाको स्थान, लमलत, समय तथा एजेण्डाको जानकारी गराउन ुपनेछ । 

4.3 साधारण सधाको काम, कतयब्य र अलधकाराः 

क) कायय सलमलतको लनवायिन गने तथा गठन गने । 
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ख) षवधान संसोधन गने । 

ग) वाषषयक वजेटको अनमुोदन गने । 

घ) समूहको वाषषयक काययक्रम स्वीकृत गने । 

ङ) समूहको वाषषयक कायय योजना बनाउने । 

ि) समहुिे कायय योजना बनाउदा कशम्तमा ६०% कृषष काययक्रम बनाउने। 

4.4 साधारण सभाको समपूरक संख्यााः 
समहुको साधारण सभाको बैंठकमा कशम्तमा पलन ५१% सदस्यहरुको उपशस्थलतमा हनुपुनेछ । यठद सो 
नभए रे्री ३ ठदन लभत्र अको सभा बोिाउन ुपनेछ । यसमा कूि सदस्यको २५% उपशस् थलत भएमा पलन 
यो सभाको बैंठक बस्नेछ । 

4.5 कायय सलमलत गठन षवलधाः 

क) कायय सलमलत ७ सदस्यीय हनुेछ । 

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

ग) कायय सलमलतका पदालधकारीहरुको बैंठक हरेक मषहनाको............गते/ठदन बस्नछे। तर 
आवश्यकता भएमा जनुसूकै समयमा पलन बस्न सक्नेछ । 

घ) कायय सलमलतको पदालधकारीहरुको कायय अवधी २ वषयको हनुेछ।  

ङ) कायय सलमलतको कुनै पद खािी भएमा साधारण सदस्य मध्येबाट कसैिाई पलन कायय सलमलतको 
पदमा सलमलतको बहमुतबाट मनोलनत गनय सक्नेछ । 

ि) काययसलमलतको गणपूरक/बहमुत (2/3) िाई मालनने छ ।तथा लनणयय बहमुतबाट हनुेछ। 

छ) साधारण सभाको सदस्यिे आरू् मध्येबाट लनवायिन प्रकृयाद्धारा  अध्यक्ष, सशिव,कोषाध्यक्ष,  तथा 
पदालधकारीहरुको ियन गरी कायय सलमलत गठन गनेछ । तर अध्यक्ष, सशिव,कोषाध्यक्ष मध्ये 
एक पदमा मषहिा सदस्य अलनवायय हनुपुनेछ । 

4.6 कायय सलमलतको काम, कतयब्य र अलधकाराः 
क) षवधानको पररलधलभत्र रही,  समहुको उदे्दश्य अनरुुप साधारण सभािे गरेको लनलत लनदेशनिाई 

पािना गने । 

ख) समहुको वाषषयक काययक्रम बनाउने तथा समहुको षक्रयाकिापहरु सञ्चािन गने । 

ग) सहकारी तथा गैर सहकारी संस्थासंग सम्पकय  बषृद्ध गने कृषष सम्वन्धी अन्य संघ संघ 
संस्थाहरुसंग सम्पकय  गरी बढी भन्दा बढी सहयोग प्राप्त गने । 

घ) सहकारीमा जाने प्रयास गने । 

ङ) समहुको कायय योजना बनाई िाग ुगने । 

ि) समूहको वाषषयक प्रलतवेदन बनाउने र प्रस्ततु गने । 
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4.7 समहुको बैंठकाः 

समहुको लनयलमत बैंठक प्रत्येक मषहनाको .......गते बस्नेछ। समहु बैठकहरु कायय सलमतिे लनधो गरेको 
ठाउँ, लमलत र समयमा लनयलमत रुपमा बस्नेछ । पूवय लनधायररत बैंठकमा कुनै सदस्यिे भाग लिन नसक्ने 
भएमा सो को जानकारी कारण सषहत पषहिे नै ठदन ुपदयछ । षवशेष पररशस्थलतमा वाहेक िगातार तीन वटा 
बैंठकहरुमा उपशस्थत नहनुे सदस्यिाई समहु सहमलतको आधारमा लनस्कशशत गररनेछ । 

5 पदालधकारीहरुको काम, कतयब्य र अलधकाराः 

5.1 अध्यक्षको काम, कतयब्य र अलधकाराः 
क) आवश्यकता अनसुार समहुको बैंठक र साधारण सभा बोिाउने । 

ख) बैंठकको अध्यक्षता गने तथा बैंठकको लनयन्त्रण गने । 

ग) समूहिाई षक्रयाशीि गराउने र  उदे्दश्य प्रालप्तका िालग आवश्यक कायय गने । 

घ) कुनै षवषयमा मतदान हुँदा मत बराबर भएमा लनणाययक मत ठदने । 

ङ) षवधानमा तोषकए अनसुार साधारण सदस्यिे माग गरे अनरुुप लबशेष साधारण सभा बोिाउने। 

ि) समहुिे तोकेको काम कारवाही गने। 

छ) समहुमा उठेका षववादहरु समाधान गने। 

ज) समूह र स्थानीय तहको सम्वन्धीत लनकायहरुसंग सम्पकय  ब्यशिको रुपमा काम गने । 

झ) समहुको लनणयय, काययक्रम र कृयाकिाप भएमा कारवाहीहरु एवं समस्याहरुको अलभिेख राख्न 
सशिविाई सहजीकरण गने । 

ञ) वाषषयक कायय योजना कायायन् वयन एवं समूह पररिािनको नेततृ्व लिने । 

ट) समहु बैंठकमा भएका लनणयय, बाषषयक साधारण सलमलतका लनणयय, बाषषयक प्रगलत प्रलतवेदन 
िगाएतका कागजातहरु आवश्यकता अनसुार सम्वशन्धत लनकायमा पेश गने । 

ठ) समहु सदस्यहरुिाई आफ्ना समस्याहरुको पषहिान र लतनको प्राथलमकता तोक्न सघाउन ुर साथै 
समाधान गनय काययक्रम बनाउन र कायायन्वयन गनय िगाउने । 

ड) सदस्यिाई कृयाशीि गराई समन्वय र सहकायय गने । 

ढ) समहु सदस्यहरु वीि मतभेद व्यवस्थापनका िालग सहजीकरण गने । 

5.2 उपाध्यक्षको काम, कतयब्य र अलधकाराः 
क) अध्यक्षको काययमा सहयोग गने । 

ख) अध्यक्षको अनपुशस्थलतमा अध्यक्षिे गने सबै कायय गने । 

ग) कायय सलमलतिे तोकेको कायय गने । 

5.3 सशिवको काम, कतयब्य र अलधकाराः 
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क) अध्यक्ष संगको परामशयमा बैंठक बोिाउने । 

ख) बैंठकको तयारी गने । 

ग) समहुको लनणयय पशुस्तका तयार गने । 

घ) समहुको सम्पूणय कागजातहरु सरुशक्षत राख्न े। 

ङ) समूह बैंठक एवं साधारण सभाबाट पाररत लनणययको कायायन्वयनका िागी पहि गने । 

ि) बाषषयक प्रलतवेदन तयार पारी साधारण सभामा पेश गने । 

छ) समूहको कायययोजना लनमायणमा सहयोग गने । 

ज) कायय सलमलतिे तोकेको कायय गने । 

5.4 कोषाध्यक्षको काम, कतयब्य र अलधकाराः 

क) समूहको षहतकोष रकम लनयलमत उठाउने र र्रर्ारक गने । 

ख) समहुको षहतकोष व्यवस्थापन गने । 

ग) समूहको सवै कोषको षहसाव षकताव सूरशक्षत र दरुुस्त राख्न े। 

घ) समूहको िि अिि सम्पशिको सूरक्षाको शजम्मेवारी लिने । 

ङ) समूहको वाषषयक बजेट तयार पाने र साधारण सभामा वाषषयक प्रलतवेदन पेश गने एवं 
िेखापररक्षण गराउने ।  

ि) समूहको अध्यक्ष वा सशिवसंग लमलि खाता सञ्चािन गने । 

छ) कायय सलमलतिे तोकेको अन्य कायय गने । 

5.5 कायय सलमलतका सदस्यहरुको काम, कतयब्य र अलधकाराः 
क) आवश्यकता अनसुार समूहका अन्य उप सलमलतमा रही शजम्मेवारी बहन गने । 

ख) कायय लसलमलतिे तोकेको अन्य कायय गने । 

 

6. आलथयक व्यवस्था 

6.1 आलथयक श्रोताः 

क) यस समहुको सदस्यबाट प्राप्त सदस्यता शलु्क । 

ख) समहुको अन्य षक्रयाकिापबाट भएको आम्दानी । 

ग) समहुको सदस्यिे बित गने मालसक रकम । 

घ) समहुमा ऋण िगानीबाट प्राप्त ब्याज । 

ङ) समहुिे अन्य संघ/संस्थाबाट पाएको अवसरबाट समहु सदस्यिे पाउने लनशित पाररश्रलमक बाट 
........... प्रलतशत िेभी । 

ि) समहु सदस्यिे आफ्नो नामबाट गरेको वित । 
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छ) लबिम्व शलु्कबाट । 

6.2 षहतकोषाः 

क) श्री ................................................. कृषक समहुको एक षहतकोष हनुेछ। 

ख) श्री ...................................................... बैंकमा खाता रहने छ । 

6.3 षहतकोष पररिािनाः 

क) षहतकोष रकमको कशम्तमा 50% कृषष काययमा सञ्चािन गनुयपनेछ । 

ख) समूह सदस्यिाई आवश्यक भएमा षहतकोषबाट ऋण सापटी ठदन सक्नेछ । 

ग) सदस्यिे ऋण माग गनय अनसूुिी -5 अनसुार लनवेदन ठदनपुनेछ । 

घ) कृषष काययको िागी लिईएको ऋणमा ................ प्रलतशत मालसक व्याज िाग्नेछ । 

ङ) अन्य ऋणमा ................. प्रलतशत मालसक ब्याज िाग्नेछ । 

ि) मालसक व्याज, मालसक वित रकम एवं ऋणी सदस्यिे तोषकए बमोशजम ऋण षकस्ता प्रत्येक 
मषहनामा बझुाउन ुपनेछ ।  

छ) ऋण लिदा ऋण रकमको ................ प्रलतशत सेवा शलु्क बझुाउन ुपनेछ । 

ज) .................. ......... बैंकमा समूह अगवुा/अध्यक्ष वा सशिव र कोषाध्यक्षको संयिु 
दस्तखतबाटख खाता सञ्चािन हनुेछ । 

श्रोत/षहतकोष पररिािनका उपायहरुिाई मखु्यतया दईु वगय (आवश्यक खिय र आन्तररक िगानी) मा 
षवभाजन गनय सषकन्छ । 

क) आवश्यक खियाः आवश्यक खिय भन्नािे कायायिय र प्रशासलनक खिय भने्न जनाउछ । 

1. कायायिय खिय (कापी, किम, लबि, भौिर, र्ईि, रशजष्टर, खाता, पत्र-पलत्रका) 

2. र्लनयिर खिय 
3. ढुवानी तथा घर भाडा 
4. अन्य संस्थासंग सदस्यता लिँदा लतनुयपने खिय र वाषषयक नषवकरण खिय 
5. िेखा पररक्षण खिय 
6. कमयिारी पाररश्रलमक खिय 
7. साधारण सभा खिय 
8. षवषवध (समूहको बैंठकमा शिया नास्ता आठद) 

ख) आन्तररक िगानीाः आन्तररक िगानी भन्नािे समूह लभत्रको सदस ् बीिको िगानी भने्न 
जनाउछ।जस्तैाः 
1. उत्पादन मूिक कायय (उत्पादन तथा उत्पादन सामाग्री खररद षवक्री) 
2. मि, बीउ, बािी संरक्षण, तरकारी बोट लबरुवा षकन्न र प्रयोग गनय 
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3. आयमूिक कायय गनय (बाख्रा, बंगरुपािन आठद) 

4. घरेि ुआयमूिक कायय गने (स्थानीय सीप, रेशम पािन, लसिाई बनुाई, माहरुी पािन, तरकारी 
खेती, करेसाबारी आठद) 

5. सामाशजक कायय जस्तैाः सरसर्ाई अलभयान, पषहरो लनयन्त्रण, बकृ्षारोपण, कूिो लनमायण, स्वास्थ्य, 
वातावरण संरक्षण आठद) 

6. सीप षवकास जस्तैाः प्याषकि, नसयरी, तालिम 

7. बौषद्धक कायय जस्तैाः (तालिम, प्रविन, भ्रमण, गोष्ठी आठद) 

8. सामाशजक कायय जस्तैाः मषहिा षवकास 

9. पूजँी िगानी, कजाय प्रवाह, शेयर खररद आठद । 

 

6.4 लबिम्व शलु्काः 
1. मालसक बित रकम तोकेको समयमा नलतरेमा पषहिो मषहना प्रलत ठदन रू. ....।- लबिम्ब 

शलु्क िाग्नेछ । 

2. दोश्रो मषहना प्रलत ठदन रू. ............।- लबिम्ब शलु्क िाग्नेछ। 

3. तेश्रो मषहना प्रलत ठदन रू. ....।-  लबिम्ब शलु्क िाग्नेछ। 

4. िौथो मषहनाबाट सदस्यता खारेज हनुेछ । 

5. प्रत्येक मषहना बझुाउनपुने ऋण षकस्ता र ब्याज नबझुाएमा प्रलत मषहना रू. ....।- प्रलत ठदन, 
दोश्रो मषहना रू. ....।- प्रलत ठदन र तेश्रो मषहना रू. ....।- प्रलत ठदनका दरिे लबिम्ब शलु्क 
िाग्ने छ। िौथो मषहना ऋण रकम ब्याजहरु ऋणी र जमानी सदस्यहरुबाट अशिु उपर 
गररनेछ। 

6. एक सदस्यको जमानी बसेको सदस्यिे अकोको पनुाः जमानी बस्ने छैन । 

7. जमानी सदस्यिे ऋण पाउने छैन तर ऋणी सदस्यिे ऋण लतरीसकेपछी जमानी सदस्यिे ऋण 
पाउन सक्नेछ । 

8. ऋण लिएको सदस्यिे अरु सदस्यको जमानी बस्न पाउने छैन । 

9. ऋण लिनको िागी  रू. .....सम्म एक सदस्यको जमानी रु. ....।- सम्म दईु सदस्य र रू. 
......।- को िागी तीन सदस्यीय जमानी िाषहनेछ । 

6.5 िगानीको सूरक्षणाः 

कुनैपलन ब्यशििे आफ्नो नाममा जम्मा भएको षहतकोषको अलधकतम ्९०% सम्म मात्र ऋण लिन पाउन े
छ ।यठद ब्यशिको नाममा संकलित षहतकोषको ९०% भन्दा बषढ ऋण लिनपुने भएमा सोही समहुका 
अन्य २ जना सदस्यको सामूषहक जमानीमा ऋण ठदन सषकनेछ । ऋण लिने ब्यशि ब्यशििे लतनुयपने 
साँवा र ब्याज रकम नलतरेको/लतनय नसकेको खण्डमा जमानी बसेका सदस्य मार्य त असूि उपर गररनेछ । 
यठद जमानी मार्य त पलन असूि उपरर हनु नसकेको अवस्थामा नेपाि सरकारको प्रिलित लनयम अनसुार 
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कारबाही प्रकृया अगाडी बढाईनेछ । ऋण िगानी एवं असूि उपर गनय ऋण उपसलमलतको स्वीकृलत 
लिनपुनेछ । ऋण उपसलमलतका सदस्यहरु कसैको पलन जमानी बस्न पाईने छैन । 

6.6 िेखा पररक्षणाः प्रत्येक कृषक समूहिे रशजष्टडय िेखा पररक्षण अलनवायय रुपमा गराउन ुपदयछ । यसरी 
गररएका िेखा पररक्षणहरु बाषषयक साधारण सभाको पणुय बहमुतबाट अनमुोदन गनुय पदयछ ।मनुार्ा सम्पणुय 
सदस्यहरुिाई प्रत्येक बषयको िेखा पररक्षण पलछ लनजहरुको षहसाब खातामा जम्मा गनुय पदयछ । 

7. षवषवध 

7.1 लनवायिन सम्वन्धी व्यवस्थााः 
यस समूहको कायय सलमलत कायम रहेको अवस्थामा सोही कायय सलमलतिे र सो सलमलत कायम नरहेको 
अवस्थामा साधारण सदस्यहरुको बैंठकिे लनवायिन अलधकृत लनयिु गनेछ ।सो लनवायिन अलधकृतिे 
लनवायिन अलधकृतमालनयिु भएको लमलतिे एक मषहना लभत्र लनवायिन गराई सक्न ुपनेछ ।सो लनवायिनमा पने 
खिय कायय सलमलतिे व्यवस्था गनेछ । यसमा कायय सलमलतको पदालधकारीहरुिाई मतदान वा सहमलतद्धारा 
साधारण सभाको सदस्यहरुिे छाने्न छन ्। 

7.2 पदावलध:  

क)  कायय सलमलत सदस्य तथा पदालधकारीहरुको पदावलध लनवायिन भएको लमलत देशख २ वषयको हनुेछ । 

ख) सो गठठत कायय सलमलतको पदावधी हनु १ मषहना अगावै समहुको साधारण सभा बोिाई नयाँ कायय 
सलमलतको िनुाव गराउन अलनवायय हनुेछ । 

ग) कायय सलमलतको षवधानमा उल्िेशखत आफ्नो काययकाि समाप्त हनु १ मषहना अगावै लनवायिन गराउन 
नसकेको तथा लनजको कायय अवलध समाप्त भए पलछ सो कायय सलमलतको सदस्यहरुको सलमलतिे 
आफ्नो सलमलतको बैंठक बोिाई एउटा तदथय (प्रवन्ध वा तयारी) सलमलत खडा गरर सो तदथय 
सलमलतद्धारा साधारण सभाको बैंठक बोिाई नयाँ कायय सलमलतको गठन गने छ । 

घ) कायय सलमलतको पदावधी समाप्त हनु ुअगावै काययरत कायय सलमलत कुनै षकलसमबाट भंग हनु गएमा 
भंग भएको कायय सलमलतिे आफ्नो शजम्मा रहेको कागजात नगद शजन्सी काययभार समेत सम्पणुय 
सदस्यको सभा बोिाई अथवा कायायिय सशिव भए सो िाई बझुाई सो को भरपाई लिन पनेछ । 
सो नगरेमा यस समहुिाई हानी नोक्सानी भएमा सो कायय सलमलतका अध्यक्ष र सशिव दवैुिे संयिु 
रुपमा व्यहोनुय पनेछ । 

 

7.3 उम्मेदवारको अयोग्यतााः 
क)  कृषष पेशामा सम्िग्न नभएको व्यशि । 

ख)  कृषष समहुमा आवद्ध नभएको व्यशि । 

ग) समहुको उदे्दश्य षवपररत कायय गने व्यशि । 

घ) मानलसक अवस्था असामान्य भएको व्यशि । 

ङ) र्ौजदारी अलभयोगमा सजाए पाएको व्यशि । 
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7.4 अषवश्वासको प्रस्तावाः 
साधारण सभाको सदस्यहरु मध्येबाट एक लतहाई सदस्यहरुिे कायय सलमलत उपर अषवश्वासको प्रस्ताव ल्याई 
दईु लतहाई सदस्यहरुबाट सो प्रस्ताव पाररत भएमा कायय सलमलत षवघटन हनुे छ । तर त्यस्तो अषवश्वासको 
प्रस्ताव आएमा सर्ाईको मौकाबाट बशञ्चत गररने छैन । 
7.5 राजीनामााः 
यस समहुको अध्यक्षिे उपाध्यक्ष (भए) समक्ष वा सशिव र अध्यक्ष बाहेक अन्य कायय सलमलतका 
पदालधकारीहरुिे अध्यक्ष समक्ष राजीनामा ठदन सक्नेछन ्। कायय सलमलतको बैंठकबाट स्वीकृत नभएसम्म 
लतनीहरु आफ्ना पदमा बहािी रषह रहनेछन ्। 

 

7.6 षवधान संशोधनाः  

समूहको षवधान संशोधन गनय आवश्यकता पनय आएमा साधारण सभाको सदस्यहरु मध्येका कशम्तमा ५१% 
सदस्यहरुको उपशस्थलतमा षवधान मस्यौदा पेश गररनेछ । सदस्यहरु मध्ये उपशस्थत दईु लतहाई बहमुतबाट 
षवधान मस्यौदा पाररत गरी षवधान संशोधन गररनेछ । गलु्मीदरवार गाउँपालिकाको कृषष शाखाबाट 
अनमुोदन नभए सम्म संशोधन भएको मालनन ेछैन । 

 

7.7 लनयम बनाउनेाः 
साधारण सभािे आन्तररक सञ्चािन लनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

7.8 उप-सलमलतहरु गठन गनय सक्नेाः साधारण सभािे एवं कायय सलमलतिे साधारण सभाको स्वीकृत लिई 
आफ्ना काययक्रमहरु सञ्चािन गरी समहुको िक्ष्य र उदे्दश्य प्राप्त गनय उप सलमलतहरु बनाउन सक्नेछ । 

7.9 षवघटनाः 
समूहको षवधान वमोशजम कायय सञ्चािन गनय नसकी वा उदे्दश्य प्राप्त गनय असर्ि भएमा वा २ बषय सम्म 
समूह नषवकरण नभएमा समूह षवघटन हनुेछ । यसरी समूह षवघटन  भएमा बित रकम सम्पणुय 
सदस्यहरुिाई षर्ताय गनुयपने छ । 

 

7.10 समूह छोड्नपुने अवस्था/सदस्यको मतृ्य/ु सदस्यिे पाएको अवसराः 
कुनैपलन सदस्यिे समूह छोड्न िाहेको खण्डमा लनजको नाममा संकिन भएको षहतकोष रकमबाट ३% 
कट्टा गरी बाँकी रकम भिुानी ठदईने छ । यठद कुनै सदस्यको मतृ्य ुभएमा लनजको बित गरेको सम्पूणय 
रकम लनजको सबभन्दा नशजकको आर्न्तिाई समूहिे ठदन ेब्याज सषहत षर्ताय ठदईने छ । समूहिे कुनै 
पलन संघ/संस्था/कायायियबाट पाएको कुनैपलन अवसर सामाग्रीहरु आवश्यकता हेरी समूहको बैंठकबाट 
लनणयय गराई पािोपािो गरी सवै सदस्यिे पाउने गरी षवतरण गररने छ । 
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7.11 समूहको िि अिि सम्पशिाः 
समूह षवघटन भए पिात ् समूहको िि अिि सम्पशि गलु्मीदरवार गाउँपालिकाको आलथयक षवकास 
शाखा/कृषष शाखा/कृषष हेने ईकाइ/ शाखाको लनणयय बमोशजम हनुेछ । उि लनणयय शिि नबझेुको 
खण्डमा उप प्रमखु समक्ष लनवेदन गनय सषकनेछ र सो सन्दभयमा उप प्रमखुको लनणयय नै अशन्तम हनुे छ ।  
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र्ारम नं. 1 

कृषक समूह दताय र्ारम 

 

गलु्मी शजल्िा  ̧ गुल्मीदबार गाउँपालिका वडा नं. .......¸  गाउँ/टोि : .............. 

1. दताय नं.: 
2. समूहको नामाः 
3. समूहको षकलसमाः 
4. समूहको ठेगानााः 

गा.पा./न.पा.: 
वडा नं.: 

5. गठन लमलताः 
6. जम्मा सदस्याः 

परुुषाः 
मषहिााः 

गठन हुँदा समहुको उदे्दश्याः  
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र्ारम नं. 2 

आलथयक वषयको अन्तमा सदस्य संख्याको शस्थलत 

आलथयक बषय 
सदस्य संख्यामा 
थप/घट र जम्मा 

बित कोष 

सदस्यद्धारा जम्मा भएको 
कोषको मौजदुा शस्थलत 

घट वा बढको कारण (कोिम २ 
मा बषढको िालग + र घषटको 

िालग - शिन्ह िगाउने ) 

 संख्या 
 

 

 रू. 
 

 

 संख्या 
 

 

 रू. 
 

 

 संख्या 
 

 

 रू. 
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र्ारम नं. 3 

समूहको बित कोषको बाषषयक शस्थलत 

आलथयक बषय गत बषयको रकम रू. बित कोषमा घट वा बढको कारण 

   

   

   

नोटाः यो षववरण (र्ारम) आ.ब. को पषहिो ठदन (श्रावण १ गते) सम्वशन्धत कृषष शाखा/ कृषष क्षेत्र 
हेने ईकाइद्धारा अलनवायय रुपमा अद्यावधी गराई राख्नपुदयछ । 
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र्ारम नं. ४ 

वडा कायायिय/सेवा केन्द्रिे पेश गनुयपने िौमालसक षववरण 

 

िौमालसक अवधीाः प्रथम/षद्धतीय/ततृीय 

गा.पा. ............... .......................   वडा नं. ..... 
कृषक समूहको नामाः 
उत्पादन 

क) ईकाइाः 
ख) जम्मा िागत रू.: 

उत्पादकत्व (उत्पादन र क्षेत्रर्ि): 

उत्पादनको षवक्री मूल्य (रू.   ईकाइ) 

कायय षववरणाः 

सहभागी सदस्यहरुको संख्यााः 

प्राप्त सहायता रू. 

  श्रोत १(   ) बाट 

  श्रोत २(   ) बाट 

क्षेत्रर्ि वा संख्या र ईकाइाः (खुद आम्दानी - िागत खिय): 

कैषर्यत 
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अनसूुिी २ 

समूह दतायको िागी लनवेदन 

 

श्री गलु्मीदरवार गाउँपालिकाको कायायिय, 

गलु्मीदरवार गाउँपालिका 

मार्य त श्री वडा कायायिय 

...  नं. वडा 

 श्री ......................... शाखा/ईकाइ/संस्थाको सहयोगमा हामी आरै् संगठठत भई 
गलु्मीदरवार गाउँपालिकामा गठन भएको हाम्रो समूह दताय गरी पाउन लनम्न षववरणहरु संिग्न गरी 
नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी सषहत यो लनवेदा पेश गररएको छ ।  

समूह अध्यक्षको दस्तखताः  

लमलताः ............... 

समूहको षववरणाः    स्थापना वषयाः 

गाउँपालिकाको नामाः   वडा नं. ....   टोिाः ....   समूहको उदे्दश्याः 

सदस्य संख्यााः परुुषाः   मषहिााः  जम्मााः 

पदालधकारीको नामाः 

क्र.सं. नाम पद शैशक्षक 
योग्यता 

उमेर जग्गा 
क्षेत्रर्ि 

दस्तखत र्ोटो तालिम 

  अध्यक्ष       

  उपाध्यक्ष       

  सशिव       

  कोषाध्यक्ष       

  सदस्य       

  
सदस्य 

      

  
सदस्य 
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लनयलमत बैंठक बस्ने ठदनाः 

प्रलत मषहना समूहको षहतकोषमा जम्मा हनुे रकम रू. 

हािसम्म षहतकोषमा जम्मा रकम रू. 

लसर्ाररस गनेको सषहाः 
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अनसूुिी 3 

 

गलु्मीदरवार गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय 
गौंडाकोट, गलु्मी । 

आ.व. . 
दताय नं.             दताय लमलत :  

 

कृषष समूह दताय प्रमाण - पत्र 

 

समूह पद्धलतिाई सवु्यवशस्थत गदै कृषष प्रसार काययिाई टेवा पयुायउने उदे्दश्यिे गलु्मी शजल्िाको 

गलु्मीदरवार गाउँपालिका वडा नं. ............, टोि ............... मा लमलत ……………….   गते गठठत श्री 

...................................................................... कृषक समूह िाई  गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको कृषक 

समूह गठन तथा व्यवस्थापन लनदेशशका¸ २०७७ को दर्ा १२ बमोशजम यस कायायियको अलभिेखमा दताय 

गरर यो प्रमाण-पत्र प्रदान गररएको छ । 

 

  कृषष शाखा प्रमखु               प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

  

िशुम्वनी  प्रदेश, नेपाि 
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(कृषक समूह दतायको प्रमाणपत्रको पछालड पानामा राख्न)े 

क्र.सं. 
नषवकरण लमलत 

नषवकरण गने अलधकारी कैषर्यत 

देशख सम्म 

१     

2     

3 
    

4     

5 
    

6     

7     

8 
    

9     

10     
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अनसूुिी 4 

सदस्यताको िालग आवेदन र्ारमको नमूना 
श्रीमान ्अध्यक्ष ज्यू, 
....................कृषक समूह 

गलु्मीदरवार गाउँपालिका वडा नं. .... । 

 

महोदय, म यस समूहको षवधानिाई स्वीकार गरी समूहको सदस्यता प्राप्त गनय इच्छा भएकोिे लनयम 
अनसुार सदस्यता प्रदान गनुय हनु षवनम्र अनरुोध गदयछु । 

 

षववरणाः 
नामाः 
बाबकुो नामाः 
ठेगानााः 
शैशक्षक योग्यतााः 
कृषष पेशामा दखिाः 
खेलत/जग्गाको षववरणाः 
िगाउने गरेका बािीहरुाः 
समूहको सदस्यताको लसर्ाररसाः 
1) नामाः       दस्तखताः 
२) नामाः       दस्तखताः 
 

लनवेदक 

नामाः 
दस्तखताः 
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अनसूुिी 5 

ऋण माग र्ारमको नमूना 
 

लमलताः ............... 

श्रीमान ्अध्यक्ष ज्यू, 
.............. कृषक समूह 

गलु्मीदरवार गाउँपालिका वडा नं. .... । 

 

षवषयाः ऋण उपिब्ध गराई ठदने बारे । 

महोदय,  

उपयुयि सम्वन्धमा मिाई ....... कामको िालग आवश्यक परेको रू. ......... ।- अक्षेरूपी 
............................... ............ समूह षहतकोषबाट ऋण उपिब्ध गराई ठदन ुहनु अनरुोध गदयछु । 
लनयम अनसुार रू. ................।- अक्षेरूपी .. ........................ ऋण षकस्ता, मालसक ब्याज, मालसक 
बित लनयलमत रट्ठपिे प्रत्येक मषहना बझुाउने छु । 

 

जमानी सदस्यहरुाः 

दस्तखताः 

नामाः 

लनवेदक 

ठेगानााः 

दस्तखत 

दस्तखत 

नाम 

नाम ठेगाना 

दस्तखत 
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कायायिय प्रयोजनको िालग 

ऋण रू.      (अक्षेरूपी रु. ....................... मात्र) 

मलसक षकस्ता रू.   (अक्षेरूपी रु. ....................... मात्र) 

उपिब्ध भएको लमलताः 

उपिब्ध भएको िेक नं.: 

 

कोषाध्यक्षाः      सशिवाः    

 अध्यक्षाः 
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अनसूुिी 6 

तमसूकको नमूना 

लिशखतम शजल्िा .................. गा.पा./न.पा. ............. वडा नं. .... बस्ने ............ ........... 
को छोरा/छोरी/पशत्न वषय ................... को ............................ श्री ................... कृषक समूहबाट 
लनधायरण गररएको व्याज दर अन्य शतय (लनयम) का अलधनमा रही घर खिय/मि/वीउ/कृषष आयोजना 
................... कायय गनयको लनलमि सापटी (ऋण) नगद रू. ................... अक्षेरुपी  रू. ................. 
यस समूहको ............... बैंक शाखा कायायिय .......... शस्थत रहेको बित खाता  
..................................... िेक नं. ........................... .......... बाट बशुझलिई भाखा राखी तपशशि 
िेशखएका व्यशि (साक्षी) को रोहवरमा यस समूहको कायायियबाट बशुझलिएको ठठक साँिो हो । मालथ 
कबलुियत गररएको भाखा लभत्र सावा व्याज लतनय बझुाउन सषकन भने मेरो िि अिि सम्पशिबाट नेपािको 
प्रिलित ऐन काननु वमोशजम असूि उपर गरर लिएमा मेरो मञु्जरी छ । तपलसि साक्षी षकनारा सदर । 

तपलसिाः 

........... शजल्िा न.पा./गा.पा. ................ वडा नं. .. बस्ने वषय ...... को ........ 

ईलत सम्वत ्20 ..... साि ..... मषहना ... गते रोज .... शभुम ्। 
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अनसूुिी 7 

समूह सदस्यको षववरण र्ारम 

समूह सदस्य रहेको सबै सदस्यहरुको षववरण सम्वशन्धत सदस्यिाई नै सोधेर िेख्न ुपदयछ । षववरण हेररे्र 
भए पनुाः तयार गरी लनयलमत रुपमा सच्िाउन ुपदयछ । 

 

समूहको नामाः 
ठेगानााः 
क्र.सं. सदस्यको 

नाम 
वडा नं. गाउँ टोि उमेर शशक्षा जलमनको 

क्षेत्रर्ि 
पररवार 
संख्या 

कैषर्यत 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         
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अनसूुिी 7 

मालसक षहतकोष संकिन र्ारम 

समूहको नामाः 

सािाः 

क्र.सं. नाम 
थर 

मालसक जम्मा रकम रू. 

बै. जे. अ. सा. भ. अ. का. मं. प.ु मा. र्ा. िै. 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 

  



गुल्मीदरबार गाउँपालिका Page 42 of 47 
 

 

अनसूुिी 10 

समूहको ऋण असिुी र्ारम 

समूहको नामाः 

क्र.सं. नाम थर ठेगाना साँवा रू. ब्याज 
रू. 

जम्मा बझु्नेको नाम 
बझेुको 
लमलत 

रकम 
बझु्नेको 
हस्ताक्षर 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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अनसूुिी 11 

सम्पशि (नगद तथा शजन्सी खाता) 

20 ..... साि ..... मषहना  

लमलत षववरण जम्मा रू. खिय रू. बाँकी रू. 

     

     

     

     

     

     

     

     

जम्मा    
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अनसूुिी 12 

सामान लबक्री तथा आम्दानी खाता 

20 ..... साि ..... मषहना  

लमलत षववरण आम्दानी रू. कैषर्यत 

    

    

    

    

    

    

    

    

जम्मा   
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अनसूुिी 13 

सामान खररद तथा खिय खाता 

20 ..... साि ..... मषहना  

लमलत षववरण खिय रकम रू. कैषर्यत 

    

    

    

    

    

    

    

    

जम्मा   
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अनसूुिी 14 

दाषयत्व खाता 

20 ..... साि ..... मषहना  

लमलत षववरण आम्दानी खिय मौज्दात कैषर्यत 

      

      

      

      

      

      

      

      

जम्मा     
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अनसूुिी 15 

कृषक समूहबाट सञ्चािन गररन ेबाषषयक काययक्रमको िालग नमूना ढािँा 
समूह संस्थाको नामाः 
आलथयक वषयाः 
सलमलत/उपसलमलताः 

क्र.
सं. 

आयोजना
को नाम 

काम 
(ि
क्ष्य) 

कायय 
षववर
ण 
(के 
गने) 

वजेटको क्षेत्र सम
य 

अव
लध 

स्थान(
कहाँ 
गने) 

प्रमखु 
शजम्मे
वारी 

अनगु
मन 
तथा 
मलु्या
ङ्कन 

कैषर्
यत 

    समूह
को 
षहत 
कोष 

कृषक
को 

ब्यशि
गत 

बा
ह्य 
श्रो
त 

      

             

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आज्ञािे 

िक्ष्मण पाण्डे 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 


