
स्थानीय रथाजपत्र
बाणगङ्ा नगरपािलका, कपपलवस्तुद्ारा प्रकाशित

खण्ड:५          बाणगङ्ा नगरपाललका,          माघ ६, २०७८       संख्ा: ४          

भाग-२
बाणगङ्ा नगरपाललका, कपपलवस्तु

कार्यपवधिको नामःकृषक समूह गठन तथा ब्यवस्ापन ननर्देशिका- २०७८

प्रस्ावना:
प्रस्ावना: कृषक समूहहरुको समतुचित प्ररोग गरी कृपषको समपठिगत पवकासमा सकारात्मक प्रभावको लागग 
तत्ाल सम्ोिन गन्य समरसापेक्ष वैिापनक माग्यदि्यनको आवश्यकता महसतुस भएकोले, कृषक समूहहरुलाई 
प्रभावकारी एवंम समन्वरात्मक रुपमा सञ्ालन गन्य कृपष क्षते्रमा संलग्न पनकारहरुको कामकावा्यहीलाई प्रगत्ररागत 
रुपमा अझ बढी प्रभावकारी एवं समन्वरात्मक तवरले गन्य गराउन आवश्यक भएकोले, स्ानीर सरकार संिालन 
ऐन, २०७४ को दफा १०२(२) तथा नगरपाललका प्रिासकीर कार्यपवधि (पनरमन गनने) ऐन, २०७४  ले िदएको 
अधिकार प्ररोग गरी बाणगंगा नगरपाललकाबाट रो पनदनेशिका जारी गररएको छ।
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परिच्छेर् -१
प्रािम्भिक

१. नाम र प्रारम्भ : (१) रो पनदनेशिकाको नाम " कृषक समूह गठन तथा व्यवस्ापन पनदनेशिका २०७८" रहेको छ 
। 

 (२) रो पनदनेशिका कार्यपाललका बठैकबाट स्ीकृत भएको गमपतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषा : पवषर र प्रसँगले अकको अथ्य नलागेमा रस पनदनेशिकामा,

(क) "कृषक" भन्ाले कृपष उत्ादनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको व्यक्तिलाई जनाउँदछ।
(ख) "कृषक समूह" भन्ाले कृपष पेिामा संलग्न भई गमल्ाजतुल्ा समस्ा, आवश्यकता र िाहनाहरु भएका 

न्ूनतम १५ वा सो भन्ा बढी व्यक्तिहरु गमली सामूिहक प्ररत्नबाट कृपष क्षते्रमा साझा उदे्श्यहरु प्राप्त 
गन्य बनाईएको संगठनलाई समझ्तुपछ्य  ।

(ग) "कृपष" भन्ाले बाली, वागवानी,पितुपनछछी,मत्स्य आिद कृपषका सब ै उप-क्षते्रसँग सम्द्ध उत्ादन 
उद्ोग एवम व्यवसारहरु समझनतु पछ्य।

(घ) "कार्य सगमपत" भन्ाले पनदनेशिका अनतुसार पनवा्यचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह-सचिव, कोषाध्यक्ष 
तथा सदस् पदाधिकारीहरुलाई समझनतु पछ्य  ।

(ङ) "नगरपाललका" भन्ाले बाणगंगा नगरपाललकालाइ  समझनतुपछ्य  ।
(छ) "लेखा " भन्ाले प्रिललत कानतुन बमोजजम कारोबारको रथाथ्य पववरण देखखने गरी राखखने 

अशभलेख,खाता,िकताब आिद र सो कारोबारलाई प्रमाशणत गनने अन् कागजात समेतलाई जनाउँदछ 
।

(ज) "वडा" भन्ाले  नगरपाललकाको वडा समझनतुपछ्य  ।
(झ) "समूह पविान" भन्ाले समूहको उदे्श्य प्राप्प्तका लागग गत्रराकलाप सञ्ालन गन्य बनाईएको पनरमलाई 

समझनतुपछ्य  ।
(ञ) "समूह सिचतिकरण "भन्ाले कृषक समूहलाई उदे्श्य अनतुरुप अधघ बढ्न प्ररासरत रहने वा अिति 

अवस्ामा रहकेा समूहलाई केिह सहरोग गरर सिति बनाउने कार्यलाई समझनतुपछ्य  ।
(ट) "संपविान" भन्ाले नेपालको संपविान समझनतुपछ्य  ।
(ठ) " सािारण सभा" भन्ाले पनदनेशिकाको पविानमा उले्खखत दफा ४ बमोजजमको सभालाई समझनतुपछ्य  

।
(ड) "स्ापनर तह" बाणगंगा  नगरपाललका समझनतुपछ्य  र सो िब्दले जजल्ा समन्वर सगमपतलाई समेत 

जनाउछ।
(ढ) "िहतकोष" भन्ाले कतु नै पपन नगद, जजन्ी तथा भौपतक सरसामान नगद, मौज्ात, ऋण लगानी, 

लगानीको रुपमा रहकेो समूहको नगद पतुँजीलाई िहतकोष जनाउँदछ ।
(ण) "िहतकोष पररिालन " भन्ाले संकललत िहत कोषलाई उत्ादन मतुलक कार्यमा लगानी गनने        कार्यलाई 

समझनतुपछ्य।
३. उदे्श्य : रस पनदनेशिकाको उदे्श्य देहार बमोजजम हुनेछ।
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क. प्रत्यक्ष रुपमा उत्ादनमा संलग्न कृषकहरु आबद्ध समूहहरुको समन्वर, व्यवस्ापन र पनरमन गन्यको 
लागग सहरोग पतुरा्यउने 

ख. कृपष प्रसार व्यवस्ापन ,सञ्ालन र पनरमन सम्न्ी कार्यमा सहरोग पतुरा्यउने ,
ग. कृषक समूहको गठन र सञ्ालनका लागग आवश्यक मापदण्ड र प्रिरिराको माग्यदि्यन गनने,
घ. िहतकोष व्यवस्ापन तथा पररिालन गन्य स्पष्ट पनदनेिन गनने,
ङ. कृषक समूह गठन तथा पररिालन कार्यमा संलग्न पनकार र व्यचतिको भतुगमका र जजम्वेारी तोके् ,
ि. कृषक समूह व्यवस्ापन सतुपररवेक्षण अनतुगमन तथा मतुल्ाकंन प्रणालीलाई पवकास गनने
४. पनदनेशिकाको प्ररोग गनतु्यपनने अवस्ा: रस पनदनेशिकाको प्ररोग देहारका अवस्ामा गनतु्यपननेछ।
क. कृपष क्षते्रमा सलग्न पनकारहरुको काम कारबाहीलाई प्रगत्ररागत रुपमा प्रभावकारी एवम समन्वरात्मक 

तवरले गरी सतुिासन लागतु गनतु्यपनने अवस्ामा ,
ख. सरकारी तथा गैर सरकारी पनकारहरुबाट कृपष सम्न्ी कार्यरिम गन्यका लागग समूह गठन तथा 

व्यवस्ापन गनतु्यपनने अवस्ामा ,
ग. प्रत्यक्ष रुपमा उत्ादनमा संलग्न कृषकहरु आबद्ध समूहहरुको समन्वर व्यवस्ापन र पनरमन गनतु्यपनने 

अवस्ामा,
घ. समूहको रोजना तजतु्यमा गनतु्यपनने अवस्ामा ,
ङ. समूह िहतकोष संकलन तथा पररिालन गनतु्यपनने अवस्ामा 
ि. समूह लेखा व्यवस्ापन गनतु्यपनने अवस्ामा 
छ. समूहमा मतभेद व्यवस्ापन गनतु्यपनने अवस्ामा 
ज. पवशभन् सरोकारवाला पक्षहरुको भूगमका र जजम्बेारी तोक्तु पनने अवस्ामा,

परिच्छेर् -२
कृषक समहू गठन आधािहरु, सर्स्यहरुको छनोट ि समूहको बगगीकिण

५. गठनका आिार : स्ापनर पनकारको  कृपष पवकास/पितुसेवा िाखाले कृषक समूह गठन गदा्य देहारका 
कतु राहरुलाई ध्यान िदनतु पनने छ।
क. कृषकहरुका आवश्यकता र स्ानपविेषको कृपष उत्ादनको सम्भाव्यता ,
ख. सेवा पतुरा्यउनतु पनने घरितुरी संख्ा र कृषक संख्ा,
ग. कृषकहरुको आर्थक सामाजजक स्स्पत र श्ोतसािनको अवस्ा,
घ. कृषक समूहमा पवशभन् वग्यका कृषकहरुको प्रपतपनधित्व सतुपनजचितता,
ङ. समूहमा आवद्ध गराउन वास्पवक कृषकहरुको सतुपनजचितता र छनौट ।

६. सदस्हरुको छनौट गदा्य ध्यान िदनतुपनने : (१) कृषक समूह गठनका लागग सदस्हरुको छनौट गदा्य देहारका 
कतु राहरुमा ध्यान िदनतुपनने छ । साझा कार्य उदे्श्य ललएका ,

क. सामाजजक एवं आर्थक स्र एकरुपता भएका ,
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ख. सकभर साक्षर एवं िैशक्षकस्रमा समानता भएका,
ग. समूहगत कार्यमा समर िदन सके्,
घ. उत्ादन समूहको हकमा सकेसम् सँगसँगै खेत भएका,
ङ. एउटै समतुदार वा स्ानमा बसोबास गनने ,
ि. कृपष पेिालाई मतुख् पेिाको रुपमा अगंालेको ,

(२)  एकाघरको एक जना भन्ा बढी सदस् एउटै समूहमा सदस्ता ललन सके् छैनन ्।
(३)  कतु नै एक समूहमा आबद्ध भई सकेको सदस् अकको त्यस् ैप्रकृपतको समूहमा आबद्ध हुन सके् छैन ।

७. समूहको वगगीकरण : समूहका सदस्हरुको लैिङ्क सहभागगता, समूहको पनजचित गरेको क्षते्रगत आिार साथ ै
मूल् श्खृलाको आिारमा कृषक समूहलाई देहार समूहहरुमा वगगीकरण गन्य सिकनेछ ।
(१)   लैिङ्क सहभागगताको आिार 

क.  मिहला कृषक समूह,
ख.  पतुरुष कृषक समूह,
ग.  गमश्ीत कृषक समूह,

(२)  क्षते्रगत आिार 
क.  बाली समूह,
ख.  वागवानी समूह,
ग.  वीज वगृद्ध समूह,
घ.  माहुरी पालन समूह,
ङ.  च्ाउ समूह
ि.   गाई/भैसीपालन समूह,
छ  बाख्ा/भेडा पालन समूह,
ज.  कतु खतुरापालन समूह,
झ.  बङ्तुरपालन समूह
ञ.  घासँबाली /वीउ उत्ादन समूह,
ट.  कृपष बजार व्यवस्ापन समूह,
ठ.  आ.पप.एम .कृषक समूह,

(३)  मूल् श्खृलाको आिार 
क. कृपष सामाग्ी उत्ादन समूह( वीउ उत्ादन ,प्रागंाररक मल उत्ादन आिद)
ख.  उत्ादन समूह,
ग.  प्रिोिन समूह,
घ.  बजारीकरण समूह,
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परिच्छेर् -३
समहू गठन प्रक्रिया, काय्य सममनतको संिचना ि पर्ाधधकािीको शिम्छेबािी

८. समूह गठन प्रिरिरा : कृषक समूह गठन तथा व्यवस्ापन गदा्य देहारका प्रकृराहरुको अवलम्न गनतु्यपनने छ।
(१)  प्रारस्म्भक कृषक भेला

क.  इच्तु क कृषकहरुको भेला तथा अशभमतुखखकरण कार्यरिम आरोजना गनने,
ख.  सरोकारवाला पनकारहरुलाई आमन्त्रण गन्य सिकने,
ग.  कृषक भेलामा छलफलको एजेण्डा ,गमपत, समर तथा स्ान तर गनने,
घ.  कृषक भेला संिालनका लागग कृषकहरु मध्य ेएकजनाले जजम्वेारी ललई नेततृ्व गनने,
ङ.  कृषक भेलाको उदे्श्य र आवश्यकता (समूह गठनको उदे्श्य र आवश्यकता ) बारे जानकारी 

पानने ।
 (२)  छलफल सञ्ालन 

क.  कृषक भेलाको उदे्श्य र आवश्यकता ( समूह गठनको उदे्श्य र आवश्यकता) पवस्तृ रुपमा 
प्रष्ट पानने 

ख.  कृषक भेलाका एजेण्डाहरुमा रिमि छलफल गददै बतुँ दा िटपोट गरी पनर्यण पतुस्स्का तरार गनने 
ग.  इच्तु क व्यक्ति समूह सदस् बन् अनतुसूिी ५ को दफा ३ मा उले्ख भए बमोजजम रोग्य 

व्यक्तिलाई सदस्ताका लागग अनतुसूिी ८ बमोजजम आवेदन फाराम भराई नामावली तरार 
गनने

घ.  उति भेलाले तदथ्य सगमपत गठन, पविान मस्ौदा सगमपत गठन र कार्य पवभाजन गनने 
(३)  तदथ्य सगमपतको बठैक सञ्ालन 

क.  बठैकका पवषर वस्तुहरु तर गरी तदथ्य सगमपतका सदस्हरुलाई जानकारी िदने
ख.  सम्न्न्त पनकारहरुलाई पनरन्त्रणा गनने
ग.  आवश्यक कागजात तरारी गनने
घ.  समूहको पविानको खाका तरार पानने 
ङ.  समूह िहतकोष सम्न्ी पनण्यर गनने 
ि.  समूहको उदे्श्य र कार्यरिम तजतु्यमा गनने
छ.  सम्न्न्त पनकारमा पविान दता्य गराउन जजम्वेारी िदने 
ज.  तदथ्य सगमपत गठन भएको एक मिहना शभत्र प्रारस्म्भक सािारण सभाको आरोजना गनने ।

(४)  प्रारस्म्भक सािारण सभाको सञ्ालन र जजम्वेारी 
क.  ७ सदस्ीर कार्य सगमपतको गठन गनने 
ख.  समूहको वार्षक कार्य रोजना तथा कार्यरिम तरार गरी अनतुमोदन गनने
ग.  पविान मस्ौदा माधथ छलफल एव स्ीकृत गनने 
घ.  बकै खाता सञ्ालन सम्न्ी पनण्यर गनने 
ङ.  आवश्यकता अनतुसार पनण्यरहरु गनने ।
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९. कार्य सगमपतको गठन : (१) कृषक समूहको कार्य सगमपतमा  सात सदस्ीर देहार बमोजजमको कार्य सगमपत 
रहने छ:-

क.  अध्यक्ष      १ जना 
ख.  उपाध्यक्ष      १ जना
ग.  सचिव     १ जना 
घ.  कोषाध्यक्ष     १ जना
ङ.  सदस्     ३ जना 

(२)  गमशश्त कृषक समूहको हकमा कार्य सगमपतको पदाधिकारी मध्य ेअध्यक्ष र उपाध्याक्षमा एक, सचिव 
र कोषाध्यक्षमा एक र एक जना सदस् मिहला हुनतुपननेछ ।

(३)  उप सगमपत गठन गन्य सिकने : 
क.  समूहले पनजचित व्यक्तिहरुलाई संरोजक तोकेर ऋण उप सगमपत ,आर्थक उप सगमपत 

, प्रापवधिक उप सगमपत लगारत आवश्यकता अनतुसारका अन् उप सगमपतहरु गठन गरी 
जजम्वेारी प्रदान गन्य सके्छ।

ख.  कोषाध्यक्षको संरोजकत्वमा ऋण उप सगमपत गठन गनतु्यपननेछ ।
 ग.  गमशश्त समूहको हकमा कार्य सगमपतमा कम्ीमा ३५% मिहला प्रपतपनधित्व सतुपनजचित गराउनतु 

पननेछ ।
१०. पदाधिकारीको काम, कत्यव्य र अधिकार : कृषक समूहको कार्य सगमपतका पदाधिकारीहरुको काम 

कत्यव्य र अधिकार समूहको पविान बमोजजम हुनेछ ।

परिच्छेर् -४
समहू नवधान

११. समूह पविान :(१) कृषक समूहको एक पविान हुनेछ ।
(२)  उपदफा (१) बमोजजमको पविान नेपालको कृपष नीपतसँग मेल खाने नेपालको संपविान र प्रिललत 

नेपालको कानतुनसँग नबाजझने हुनतुपननेछ ।
(३)  कृषक समूहको अनतुसूिी ५ मा उले्ख भए बमोजजमको पविान बनाउनतु पननेछ ।
(४)  कृषक समूहको उति पविानलाई सािारण सभाबाट दइु पतहाइ बहुमतले पाररत गराई सम्न्न्त 

पनकारमा दता्य गराउनतु पननेछ ।

परिच्छेर् -५
कृषक समहू र्ता्य , पुनग्यठन तथा ननवकिण

१२. कृषक समूह दता्य : (१) कृषक समूहको दता्य बाणगंगा नगरपाललका, कृपष पवकास/पितु सेवा  िाखाले 
गननेछ ।
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(२)  कृषक समूह दता्य गन्यको लागग अनतुसूिी ५ बमोजजमको ढािँाको समूह पविान र अनतुसूिी ११ 
वमोजजमको ढािँाको समूह पववरण सिहत अनतुसूिी ६ वमोजजमको ढािँामा समूह दता्यको पनवेदन  
िाखामा पेि गनतु्यपननेछ ।

(३)  सम्न्न्त िाखाले कृषक समूह दता्यको लागग रु. २०० /- राजश्व ितुल्क ललनतुपननेछ ।
(४)  उपदफा (२) वमोजजम समूह दता्यको पनवेदन अनतुसूिी ६ प्राप्त भएमा अनतुसूिी ५ सिहत आवश्यक 

जािँबतुझ गरी सम्न्न्त  िाखाले अनतुसूिी ७ वमोजजमको ढािँामा कृषक समूह दता्य प्रमाण पत्र 
िदनेछ ।

(५)  रसरी दता्य गररएको कृषक समूहको अवधि तीन वष्य रहनेछ ।
(६)  समूहमा सदस् रहकेो सदस्हरुको पववरण हरेफेर भएमा समूहले पतुन तरार गरर पनरगमत रुपले  

सच्ाउनतु पननेछ ।
१३. कृषक समूह दता्य गनतु्य नपनने : दफा १२ को उपदफा (२), (३) र (४) मा जतुनसतुकै कतु रा लेखखएता पपन 

सापवक जजल्ा कृपष पवकास कारा्यलर / जजल्ा पितु सेवा कारा्यलर/नगरपाललकामा दता्य भैसकेका पतुराना 
कृषक समूह एक पटकका लागग रस पनदनेशिका वमोजजम कृषक समूह दता्य भए सरह मापननेछ ।

१४. कृषक समूह पतुनग्यठन : (१) पविानमा उले्ख भए बमोजजम कृषक समूहले आफनो आवश्यकताको 
आिारमा समूह पतुनग्यठन गन्य सके्छ ।
(२)  कृषक समूहको सािारण सभा वष्यको एकपटक भाद्र मसान्त शभत्र गरीसक्तु  पननेछ ।
(३)  कृषक समूहले आफनो समूहको  सािारण सभा / पतुनग्यठन गरी सम्न्न्त िाखालाई जानकारी 

िदनतु पननेछ ।
१५. कृषक समूह नपवकरण : (१) कृषक समूहले आफनो कृषक समूह दता्य प्रमाण - पत्रको तीन वष्य 

अवधि पूरा भैसकेपलछ नपवकरण गनतु्य पननेछ ।
(२)  कृषक समूह नपवकरणको लागग कृषक समूहले प्राप्त गरेको कृषक समूह दता्य प्रमाण- पत्र सिहतको 

पनवेदन सम्न्न्त िाखामा म्ाद सिकएको ३५ िदन शभत्र पेि गनतु्य पननेछ ।
(३)  नपवकरणको लागग रु १०० /- राजश्व ितुल्क ललइ नपवकरण गन्य सिकनेछ ।
(४)  म्ाद सिकएको ३६  औ िदन देखख एक वष्य सम् रु २००/- राजश्व ितुल्क ललइ नपवकरण गन्य 

सिकनेछ ।
(५)  एक वष्यसम् पपन नपवकरण नगरेको खण्डमा प्रपत वष्य रु ५००/- को दरले नपवकरण ितुल्क थप 

हँुदै जानेछ ।

परिच्छेर् -६
समहू श्ोत /क्हतकोष संकलन तथा परिचालन

१६. श्ोत/िहतकोष पररिालन : (१) समूहमा संकलन भएको रकम नजजकको बकैमा खाता खोली समूह 
अध्यक्ष वा सचिव र कोषाध्यक्षको सरतुति दस्खतबाट सो खाताको सञ्ालन गनतु्य पननेछ ।

(२)  समूहको गरेको कतु ल लगानी मध्य ेकम्ीमा ५० % लगानी कृपष क्षते्रमा गनतु्यपननेछ ।
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(३)  ऋण प्रवाह गदा्य लाग्ने ब्ाज दर सािारण सभाले पनिा्यरण गननेछ ।
(४)  कृषक समूहले उति समूहको सदस् नरहेको व्यक्तिलाई लगानी गन्य पाउने छैन ।
(५)  कृषक समूहको सदस्बाट अनतुसूिी ९ बमोजजम ऋण माग भएमा अनतुसूिी १० बमोजजम तमसतुक 

बनाई समतुहले ऋण उपलब्ध गराउन सके्छ ।
(६)  कृषक समूहले अनतुसूिी १२ बमोजजम माधसक िहतकोष संकलन पववरण अनतुसूिी १३ बमोजजम 

समूहको लगानी पववरण र अनतुसूिी १४ बमोजजम समूहको ऋण असतुली पववरण अध्यावधिक गनतु्यपनने 
छ ।

परिच्छेर् -७
समहूमा लछेखा व्यवस्ापन

१७. समूहमा लेखा व्यवस्ापन : समूह सञ्ालनको पनम्म् आर्थक तथा व्यवसायरक कारोबारमा िारवटा 
खाताहरु (सम्पक्ति खाता, सामान पबिरि तथा आम्ानी खाता, सामान खररद तथा खि्य खाता र दायरत्व 
खाता ) राखेर सरल तररकाले लेखा व्यवस्ापन गनतु्यपननेछ:-
(क)  सम्पचति ( नगद तथा जजन्ी ) खाता : सम्पचति खातामा कृषक समूहहरुको स्ागमत्वमा रहकेो 

िनमाल ,जारजथेा, सम्पचति लगारत लगानी रकम ,नगद तथा बकै मौज्ात ,लगानी ,ऋण 
िदएको रकम , अरुबाट पाउनतु पनने िहसाब मेशिन फर्निर घर जग्ा सवारी सािन आिद आिद 
समावेि गनतु्य पनने छ र समूहको सम्पचति बगृद्ध हँुदा डेपवट र घटदा रेििडटमा समावेि गनतु्य पनने छ ।

(ख)  सामान पबिरि तथा आम्ानी खाता : रस खातामा कृषक समूहहरुको सरसामान र सेवा पबरिीबाट 
प्राप्त रकम लगारत लगानी तथा ऋणबाट प्राप्त ब्ाजबाट आम्ानी व्यापारी छतु ट सतुपविा संघ 
संस्ामा प्राप्त अनतुदान सदस्ता वा प्रदेि ितुल्क स्स्र सम्पचति भाडामा िदए वापत प्राप्त रकम 
हज्यना वापत प्राप्त रकम आिद आम्ानी समावेि समावेि गनतु्य पननेछ ।

(ग)  सामान खररद तथा खि्य खाता :  रस खातामा कृषक समूहहरुले खररद गनने सर सामान र सो को 
ढतुवानीमा लाग्ने ज्ाला तथा खि्य लगारत कारा्यलर सञ्ालन खि्यहरु - तलब भतिा मम्यत घरभाडा 
िारापानी पबजतुली व्याज खि्य ह्ासकट्टि रकम बठैक भतिा पवपवि आिद खि्यहरु समावेि गनतु्य 
पननेछ ।

(घ)  दायरत्व खाता : कृषक समूहहरुले अरुलाई बतुझाउनतु पनने सब ैप्रकारको िहसाब रकम रस खातामा 
िढाउनतु पद्यछ । रसमा सदस्हरुको िेरर पूजज बित रकम िडपोजजट रकम िरौटी रकम ऋण 
रकम कसैलाई भतुतिानी िदनतु पनने िहसाब लगारतका अन् दायरत्वहरु समाबेि गनतु्य पननेछ ।

(ङ)  खि्य (डेपवट), आम्ानी ( रेििडट ) र िेष (मौज्ात ) गरी पतनवटा महलहरु समाबिे गनतु्य पननेछ 
।

(ि)  अनतुसूिी १५,१६ ,१७ र १८ वमोजजम रिमि सम्पचति ( नगद तथा जजन्ी ) खाता ,आम्ानी 
खाता, खि्य खाता र दायरत्व खाता बनाउनतु पननेछ ।

(छ)  कृषक समूहले आवश्यकता अनतुसार अन् सहारक खाताहरु प्ररोग गन्य सके्छ ।
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परिच्छेर्- ८
समहू सन्ालन/परिचालन

१८. समूह सन्ालन / पररिालन 
क.  समूहको समस्ा एवं आवश्यकताको पिहिान तथा प्राथगमकता: सम्न्न्त आर्थक पबकास िाखा 

/कृपष क्षते्र हनेने िाखाको पररधि एवं क्षमता भन्ा शभत्र र बािहर रहकेा समस्ाहरुको समािान गन्य 
उपलब्ध स्ोत/ सािन/समूह सदस्हरुको क्षमता एवं प्रपवधिहरुको आिारमा प्राथगमकता तोिक 
सरल एवंम कम खर्िलो तवरले  समािान खोज्तु पननेछ ।

ख.  पनरमहरुको पवकास : आफना पदाधिकारीहरुको िरन पवधि र पतनको कार्य अवधि समावेि गरी 
आफनो उदेश्य पतुरा गन्य हरेक समूहले आफना पनरमहरु बनाउनतु पननेछ ।

ग.  आरमतुलक िरिराकलापहरु – सवै समूह सदस्हरुले ब्ाक्तिगत एवं समूहगत रुपमा समेत 
उनीहरुधसत उपलब्ध श्ोत र सािन अनतुसार आफनो इच्ा अनतुकतु ल एउटा वा सो भन्ा बढी 
आरमतुलक कृराकलापको थालनी गनतु्य पननेछ ।

घ.  पतुरस्ारको ब्बस्ा : प्रत्यक बष्य सहमपतका आिारमा छापनएको सवैभन्ा  राम्ो काम गनने 
एक सदस्लाइ समावेिीका आिारमा आफनै श्ोत/िहतकोषबाट पतुरस्ार िदने ब्वस्ा गमलाउन 
सके्छ ।

ङ.  सामाजजक सेवा तथा आरमतुलक कार्यमा सहरोग आदान प्रदान गन्य सिकने : पबशभन् सरोकारवाला 
पनकार वा ब्ाक्तिहरुबाट सामाजजक सेवा तथा आरमतुलक कार्यका लागग सहरोग माग वा 
आवश्यकता महितुस भएमा एक अका्यधसत नबाजझने गरी आवश्यता अनतुसार सामाजजक गपतपबधि 
तथा आरमतुलक कार्यहरुमा एक आपसमा सहरोग आदान प्रदान गन्य सिकने छ।

ि.  समूह सदस्हरुका लागग धसप तथा क्षमता पबकास - (१) ताललम माफ्य त समूह सदस्हरुको 
आत्मपबश्वास बढाउनतुको साथ ै उनीहरुमा धसप तथा क्षमता पबकास र इच्ाको अशभबगृद्ध गनने 
भएकोले प्रभावकारी कतु िल एवं िदगो रुपमा समूहलाइ गपतशिल बनाइ समूहको उदे्धश्य हाधसल 
गन्य समूह सदस् र पदाधिकारीहरुलाइ सम्न्न्त पनकारहरुसंग समन्वर र सहकार्य गरी 
समरसापेक्ष र ब्वहारीक ताललमको लागग पहल गनतु्यपननेछ ।

 (२)  सहकार्य गन्य नसकेको अवस्ामा कृषक समूहले स्रं आफै व्यबस्ापन गनतु्यपननेछ ।
छ.  सतुपररवेक्षण अनतुगमन र मतुल्ाकंन – प्रते्यक वष्य समूहले सन्ालन  गरेको पवशभन् िरिराकलापको 

अनतुगमन, सतुपरीवेक्षण र मतुल्ाङकन गन्य एक  पतन सदस्ीर उप सगमपत बनाउन सके्छ ।

परिच्छेर् -९
समहूमा मतभछेर् ब्यवस्ापन

१९.  मतभेद व्यवस्ापनको प्रकृरा :(१) समूह पररिालनको समन्मा उब्जिएका हरेक मतभेदहरुको पनरुपण 
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सम्न्न्त वडा स्र/सेवा केन्द्रमा रहने कृपष प्रपवधिकले गननेछ ।
(२)  वडा स्र/सेवा केन्द्रमा गरीएको पनरुपण संग असहमत हुने पक्षले बाणगंगा नगरपाललका, कृपष 

पवकास िाखा/ पितु सेवािाखामा पतुनरावेदन गन्य सके्छ ।
(३)  उति िाखाले गरेको पनरुपणसंग असहमत हुने पक्षले बाणगंगा नगरपाललकाको उप-प्रमतुखको 

संरोजकत्वमा देहार वमोजजम गिठत ३ सदस्ीर मतभेत ब्वस्ापन सगमपत समक्ष पतुनरावेदन 
गन्य सके्छ ।
(क)  उप-प्रमतुख                                                                       - संरोजक
(ख)  प्रपतपनधि कृषक समूह/सगमपत/महासंघ   - सदस्
(ग)   िाखा प्रमतुख सम्न्न्त िाखा                                         - सदस् सचिव

(४)  कृषक समूहमा भएको मतभेदको पनरुपण प्रिललत कानतुन बमोजजम हुनेछ 

परिच्छेर् -१०
कृषक समहूमा योिना तिु्यमा ि श्ोत साधनको नवकास

२०. रोजना तजतु्यमा प्रिरिरा :(१) कृषक समूहले कृपष कार्यरिमको रोजना तजतु्यमा प्रकृरालाइ देहारका 
आिारमा आरोजना पनमा्यण गरी रोजना तजतु्यमा गनतु्य पननेछ ।
(क)  आरोजनाको नाम
(ख)  पृठिभतुगम : आरोजनाको आिारभतुत तथाकं, संम्भावना, अवसर र ितुनौपत
(ग)  आरोजनाको उदेश्य
(घ)  आरोजनाको प्रपतफल
(ङ)  आरोजना संिालन गरीने क्षते्र
(ि)  आरोजनाको कृराकलापहरु 
(छ)  लाभान्न्वत पररवार सख्ा : प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, न्तुन आर वग्य, मिहला, दललत, जनजापत आिद
(झ)  आवश्यक कारक तत्वहरु
(झ)  आर्थक सारासं
(ट)  आरोजनाको िकधसम : समूहको आफनै लगानी, साझेदारीमा संिाललत
(ठ)  आरोजना कार्यन्वरन ब्वस्ापन, अनतुगमन, मतुल्ाङकन प्रकृरा 
(ड)  आरोजनाको दीगोपनाको लागग गररने कार्य पबवरण
(ढ)  आरोजनाबाट हुने वातावरणीर प्रभाव ।
(२)  कृषक समूहले अनतुसतुिी-१९ मा उले्ख भए बमोजजम कार्य रोजना तरार गनतु्यपननेछ ।

२१. स्ापनर श्ोत सािनको पबकास र सन्ालन : समूहको बाह्र पनभ्यरता साथ ैउत्ादनको प्रपत इकाइ खि्य 
पपन घटाउनका लागग समूहले स्ापनर श्ोत सािनको पबकास र सन्ालनमा उचित ध्यान िदनतु पननेछ 
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परिच्छेर् -११
सिोकािवाला ननकायको भमुमका एंव उत्तिर्ाययत्व

२२. नगरपाललका अन्तग्यत आर्थक पवकास िाखा /कृपष /पितुपंक्षी क्षते्र हनेने िाखा : कृषक समूह गठन 
तथा ब्वस्ापनमा स्ापनर तह अन्तग्यत कृपष क्षते्र हेनने िाखाका प्रमतुख तथा कृपष प्रपवधिकले देहारको 
भतुगमका र उतिरदायरत्व हुनेछ ।
(क)  नगरपाललका अन्तग्यत कृपष तथा पितु पंक्षी क्षते्र हेनने िाखाका प्रमतुख तथा कृपष प्रपवधिकले कृषक 

समूहको कृराकलाप कार्यरिम तथा श्ोत सािन बारे जानकारी ललनतुपनने ।
(ख)  िाखा तथा वडा कार्यलर /सेवा केन्द्र मातहत कार्य गनने सब ैप्रापवधिक कम्यिारीहरुले सम्पतुण्य कार्य 

अध्यावधिक रेकड्य राख्तुपनने ।
(ग)  कृषक समूहको हालको संख्ा पतनको पबकास पबशभन् तह (गठन हुन लागेको सन्ाललत हुन 

लागेको तथा पररपक्व हुन लागेको ) को आकंडा कृषक समूह सेवा केन्द्रको रेकड्य राख्तुपनने ।
(घ)  पबषर पबिेषज्ञ सिहतको टोली गठन गरी समूह बठैकमा भाग ललने समूह सदस्हरुको ताललम 

सन्ालन गनने र समूह सदस्हरुले सन्ालन गरेको कार्यरिम हरुको सतुपरीवेक्षण एंव अनतुगमन गनने 
कामको कार्यताललका बनाइ सोही अनतुसार पररिालन गनने गनतु्य पनने । 

(ङ)  समूहका सदस्हरुलाइ समस्ा पिहिान गन्य र पतनको समािान गन्य सहरोग पतुरा्यउने तथा िफल्डमा 
कर्यरत कृपष प्रसार कार्यकता्यलाइ समेत ताललम िदनतु पनने ।

(ि)  उत्ादन खि्य घटाउन र जग्ाको उत्ादकत्व बढाउनका लागग स्ापनर एंव बाह्ा श्ोतहरुको 
कतु िलतापतुव्यक उपरोग गनने ज्ञान सीप एंव तरीकाहरु िफल्डमा काम गनने कृपष प्रापवधिकलाइ 
धसकाउनतु पनने 

(छ)  कृषक समूहहरुको अपेक्षा र माग समर सापेक्ष सेवाटेवामा प्रदान गन्य पहल गनतु्यपनने भतुगमका 
हुनतुपननेछ ।

२३. वडा कार्यलर/कृपष सेवा केन्द्र : कृषक समूह गठन तथा ब्वस्ापनमा वडा कार्यलर/ कृपष/ पितुसेवा 
केन्द्र प्रमतुख तथा कृपष प्रापवधिकले देहारका काम गनतु्यपननेछ :-
(क)  वडा कार्यलर /सेवा केन्द्रका प्रमतुख/ कृपष वा पितुनछछी क्षते्र हेनने प्रापवधिकले समूहको गठन 

सन्ालन र अन्तत: पररपक्व हुनतुमा प्रापवधिक सहरोग गनने ।
(ख)  बार्षक कार्य ताललकामा आफनो कार्यक्षते्रका कृषक समूहहरुको बठैकमा भाग ललने कृषक 

समूहको पनरीक्षण गनने समर ताललका बनाइ्य कारा्यलरमा राखी कार्य गनतु्य पनने ।
(ग) आफनो कार्यक्षते्रको पबद्मान कृपष अवस्ाको आिारभतुत आकंडाहरु संकलन गनने ।
(घ)  कृषक समूहहरुलाइ्य उनीहरुको समस्ा पिहिान गन्य आफनो क्षमता, िाहना,र श्ोत अनतुसार 

पतनको समािान गन्य सघाउदा पथप्रदि्यक, ताललमकता्य, गपतप्रदान गनने, समन्वरकता्य तथा 
कार्यरिम कारा्यन्वरनको रुपमा काम गनने ।

(ङ)  समूहको कृराकलाप र प्रगपत अद्ावधिक अशभलेख एउटा फाराम (format)मा उले्ख गरी 
राख्तु पनने ।
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(ि)  सम्भव भए श्ोत नमतुना एवं समूहको कृराकलाप अनतुभवहरुको एउटा पतुस्स्का बनाइ अशभलेख 
वा सािनहरुको संकलन एवं नपवकरण गनतु्यपनने ।

(छ)  कृषक समूह बठैकलाइ सघाउन आफनो साप्तािहक वा पाशक्षक वा माधसक कार्य ताललका तरार 
गनतु्य पनने र हरेक समूह बठैकमा भाग ललनतुपनने ।

(ज)  समूहमा कृषकहरुको समस्ा पिहिान प्राथगमकरण एवं समस्ा समािानका लागग pc/ps 
तररका अपनाउन सहरोग गनतु्यपनने ।

(झ)  गपतधसल समूहलाइ आफना मौसमी एवं वार्षक कार्यरिम कार्यरिम कार्यन्न ताललका बनाउन 
उनीहरुले सहरोग गनतु्यपनने ।

(झ)  उनीहरुले समूहहरुलाइ िािहने कृपष सामागग्हरु ऋण र प्रापवधिक सेवा तथा सहरोगको सूिी 
तरार पान्य मदत गनतु्य पनने।

(ट)  कृषक समूह पबवरण अनतुसूिी-११ अध्याबधिक गददै जानतु पनने ।
(ठ)  समूहको पनण्यर एंव कार्यहरु संकलन गन्य  प्रपतवेदन फाराम (reporting format)अनतुसूिी-

३ र अनतुसूिी -४ भनतु्य पननेछ ।
   

परिच्छेर्-१२
सुपरिवछेक्षण,अनगुमन एंव मलू्ाङकन

२४. सतुपरीवेक्षण अनतुगमन एवं मूल्ाङकन : नेपाल सरकार कृपष तथा पितुपनछछी पबकास मन्त्रालर कृपष पवभाग 
र ती मातहतका पनकारहरु तथा प्रदेि सरकारको भूगम व्यबस्ा कृपष तथा सहकारी मन्त्रालर कृपष 
पवकास पनदनेिनालर  एवं ती मातहतका पनकार र स्ापनर तहको सम्न्न्त पनकारले कृषक समतुहको 
सतुपरीवेक्षण अनतुगमन एवं मतुल्ाङकन जतुनसतुकै समरमा गन्य सके्छ ।

 
परिच्छेर्-१३

नवनवध

२५. प्रगपत प्रपतवेदन पेि गनतु्य पनने : (१) कृषक समूहले - २,३ र ४ सिहत आफतु ले गरेको माधसक िौमाधसक  
र बार्षक प्रगपत प्रपतवेदन तरार गरी सम्न्न्त वडा कार्यलर  /सेवा केन्द्रमा प्रपतवेदन अवधि समाप्त 
भएको गमपतले एक हप्ता शभत्र उपलब्ध गराउनतु पननेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको पनवेदन सम्न्न्त वडा कार्यलर/ सेवा केन्द्रले १५ िदन शभत्र सम्न्न्त 

िाखामा पठाउनतु पननेछ । 
(३)  कृषक समूहलाइ्य अन् कतु नै पनकारबाट प्रापवधिक तथा अन् सहरोग प्राप्त भएको अवस्ामा 

उति सहरोगी पनकारलाइ्य सम्न्न्त िमाखाले आवश्यक प्रगपत पववरण तोिकएको समरमा 
पठाउनतु पननेछ।
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२६. सम्न् (linkage) र समन्वर (coordination): कृपष वा पितुपनछछी क्षते्रसंग सम्न्न्त सरोकारवाला 
कृषक समूह, व्यबसारी ब्ाक्ति र पनकारहरु पवि आपसी सम्न् र समन्वर राखख कृपष पबकासमा 
गपतधसल एवं सकारात्मक सहरोग पतुरा्यउन देहारका पनणा्यरक एवं अहं भूगमका खेलनतु पननेछ :-
(क)  कृषक समूह गठन तथा ब्वस्ापनका लागग कृषकले कृपष पवकासको  सम्पतुण्य जजम्वेारी आर्थक 

पबकास िाखा/कृपष वा पितुपनछछी क्षते्र हनेने िाखा एवं रस अन्तग्यत कार्यरत पदाधिकारीहरुसंग 
समन्वर गनने ।

(ख)  सम्न्न्त िाखाले कृषक समूहका सदस्हरुलाइ आवश्यक पनने कृपष उत्ादन सामाग्ी जस् ै
पबउ , मल, पबषादी, ऋण एवं धसिंाइ उपलब्ध गराउन पहल गन्यपनने पनकारहरु र साथ ैबजार 
व्यबस्ा गमलाउने संस्ाहरुसंग सम्पक्य  स्ापपत गनने ।

(ग) कृषक समूहले उत्ादन गरेको कृपष उपजको पबिरि पवतरणका लागग कृपष उपज बजार स्ल, 
बजार संिालक सगमपत प्रिोिनकता्य र व्यबसारी संग पनरगमत सम्न् कारम गरी बजार 
व्यबस्ा गमलाउने ।

(घ) स्ापनर राजनीपतज्ञ तथा पनवा्यचित जनप्रपतपनधिहरु संग राम्ो सम्न् राखी कृषक समूहले माग 
र संभावना अनतुसार स्ापनर तहको श्ोतबाट रोजना तथा बजेट तज्यमा गन्य पहल गनने ।

(ङ)  कृषक समूहलाइ अवश्यक श्ोत सामग्ी र प्रापवधिक सहरोग प्राप्त गन्य जज.स.स, प्रदेि 
सरकारका पनकार , केन्दन्द्रर सरकारका पनकार तथा स्ापनर , रापष्टर गैरसरकारी संस्ाहरुसंग 
आवस्कता अनतुसार सम्पक्य  राख्े ।

(ि)  रसको अलावा कार्य क्षते्रमा रहकेा बतुगद्धजजवी सम्न्न्त सरकारी कार्यलर स्ापनर पनकारका 
पदाधिकारी शिक्षक ब्ापारी ब्वसारी एवं सहकारी संस्ाका सदस्हरुसंग आवस्कता 
अनतुसार सम्न् र समन्वर राखे् ।

२७. समूह गठनको लागग खि्य सम्न्मा  : नरा ंकृषक समूह गठनको लागग आवश्यक पनने खि्य स्ापनर दर 
रेट अनतुसार समूह गठन गनने पनकारले गन्य सके्छ भने समतुहको अन् खि्य जस् ैपनरगमत बठैक  सािरण 
सभा आिद लगारतमा लाग्ने अन् खि्यहरु समूहको आफनो श्ोतबाट व्यहोनतु्य पद्यछ ।

२८. कृषक समूहको आवद्धता : कृपष पेिाको माध्यम द्धारा कृपष क्षते्रमा रोगदान पतुरा्यउने उदे्धश्यले सम्न्न्त 
कारा्यलरमा दता्य कृषक समूह एवं कृपष सहकारीहरु संम्न्न्त स्ापनर, जजल्ा, प्रादेशिक र संधघर 
तहमा रापष्टर कृषक समूह महासंघ /सनजालमा आबद्ध हुन सके्छन ।

२९. कृषक समूहको सहकारीकरण :(१) कृषक समूहलाइ बढी सिरिर प्रभावकारी िदगो र कृषकहरुको 
उन्तीमा  झनै रोगदान गन्य सके् बनाउनको पनम्म् सो क्षते्रमा केही कार्य अनतुभव भएको समूहले िाहेमा 
सहकारीमा पररणत गन्य सिकनेछ ।

(२)  उपदफा (१) वमोजजम कृषक समूहलाइ्य कृपष सहकारी संस्ामा पररणत गदा्य देहारका आिार पूरा 
भएका समूहलाइ्य सहकारीमा पररणत गन्य सिकनेछ ।
(क)  कृषक समूहको रुपमा ३ वष्यको अनतुभव भएको 
(ख)  परा्यप्त बित संकलन एवं सन्ालन भएको 
(ग)  ब्वसायरक  िरिराकलाप सन्ालन गन्य सक्षम भएको 
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(घ)  सहकारी ऐन अनतुसार तोिकएको मापदण्ड पतुरा भएको ।
(२)  समूहको नाममा रहकेो सम्पतुण्य िल अिल सम्पपत उति समतुह भंग भएर बनेको सहकारी दता्य 

भएपलछ सो सहकारीको नाममा स्त:हुनेछ ।
३०. अमान् हुने: माधथ जतुनसतुकै कतु रा लेखखएको भएता पपन नेपालको प्रिललत मूल कानतुन संग बाजझने रस्ा 

दफाहरु बाजझएका हदसम् अमान् हुनेछन ।
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अनसूुची -१
(र्फा १२ को उपर्फा (४) संग सम्बन्धित)

बाणगंगा नगिपाललका
नगिकाय्यपाललकाको काया्यलय

कृनष नवकास िाखा, बाणगंगा, कनपलवस्ु
लुम्विनी प्रर्छेि, नछेपाल

कृषक समहू र्ता्य क्कताव
 १. दता्य नं:                                                                                
 २. दता्य गमपत :
 ३. कृषक समूहको नाम :
 ४. समूहको िकधसम : 
  ५. समूहको ठेगाना : बाणगंगा नगरपाललका वडा न. ........,................................टोल/गाउ
 ६. अध्यक्षको नाम थर:                                        सम्पक्य  नं.:
 ७. बठैक बस् ेगमपत,स्ान र समर:
 ८. माधसक िहतकोष रकम रु.: 
 ९. समूह गठन गमपत :
 १०.जम्ा सदस् संख्ा: मिहला ..........  पतुरुष ..........अन्...........जम्ा...........
 
 ११. गठन हंुदा समूहको उदेश्य :
नपवकरण पववरण

रि.सं. नपवकरण गमपत म्ाद पतुग्ने गमपत नपवकरण गनने िाखा प्रमतुख कारा्यलरको 
छाप कैिफरत
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अनसूुची-२
(र्फा २५को उपर्फा (१)  संग सम्बन्धित)

आर्थक बष्यको अन्तमा सर्स्य संख्ाको स्स्नत 

आर्थक बष्य सदस् संख्ामा थप/घट 
र जम्ा बित कोष

सदस्दारा जम्ा भएको 
कोषको मौजतुदा स्स्पत

घट बढको कारण (कोलम २ मा 
बढोको लागग * को घटीको लागग 
चिन्ह- लगाउने

संख्ा
रु.

संख्ा
रु.

  

अनसूुची -३
(र्फा २५को उपर्फा  (१) संग सम्बन्धित)

समहूको बचत कोषको बार्षक स्स्नत

आर्थक बष्य गत बष्यको िकम रु. बचत कोषमा घट/ बढको कािण

 



17

खण्ड:५      वर्ष: २०७८ संख्या: ३  भयाग:२      मिमि: २०७८ असोज ३१

अनसूुची -४
(र्फा २५को उपर्फा (१)  संग सम्बन्धित)

प्रगनत नवविण फािाम

गा.पा./न.पा.:-                             वडा .न.
कृषक समहूको नाम :-
उत्ार्न   (क) इकाइ्य :-
  (ख) िम्ा लागत रु :-
उत्ार्कत्व (उत्ार्न /क्षछेत्रफल):-
उत्ार्नको नबक्रि मुल् (रु.इकाइ्य)
उत्ार्नको कुल मलु् रु.
काय्य नवविण :-
सहभामग सर्स्यहरुको संख्ा :-
प्राप्त सहायता रु :-
  श्ोत १(...........) बाट :-
  श्ोत २(...........) बाट :-
क्षछेत्रफल वा संख्ा ि इकाइ्य :-
खरु् आम्ानी (कुल आम्ानी – लागत खच्य ) रु:-

कैफफयत
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अनसूुची -५
(र्फा११को उपर्फा(३) संग सम्बन्धित)

कृषक समहूको नवधान
प्रस्ावना:
कृनष वा पिुिन्य वस्कुो उत्ार्न, उत्ार्ाकत्व बढाउन, उत्ार्न सामाग्ी सुलभ बनाउन, उत्ादर्त 
सामाग्ीको नवरिरी नवतिण, भण्ािण व्यवस्ापन गिी उन्नत बीउ/ नश्ल एवं आय बृद्धि, बचत संकलनबाट 
आत्मननभ्यि हुनको लामग बाणगंगा नगि काय्यपाललकाको, कृनष नवकास/ पिु सछेवा िाखामा श्ी ………
………… … .............................. कृषक समहू ………….... गठन गिी समहूका क्रियाकलापहरु 
ननयमन गन्य वानछननय र्छेखखएकोलछे ममनत ………………………....... मा कृषक समहू गठन तथा 
ब्यवस्ापन ननर्देशिका, २०७८ को अधधनमा िक्ह यस नवधान तिु्यमा गिी लागु गरिएको छ ।

१. प्रािम्भिक :
क) संक्क्षप्त नाम ि प्रािभि:

१. यस समूहको नाम श्ी ………......…………………. कृषक समहु 
……………… िहनछेछ ।

२. यो नवधान समहू बाणगंगा नगिपाललका, कृनष नवकास/पिु सछेवा िाखामा र्ता्य भए 
पलछ तुरुन्त लागु हुनछेछ ।

ख) परिभाषा:-  नवषय ि प्रसंगको अकको अथ्य नलागछेमा यो नवधानमा 
क.  समहू भन्नालछे यस नवधानमा उल्छेखखत कृनष काय्य धिािा कृनष उपि वा पिुिन्य 

उत्ार्न  ि उत्ार्कत्व बढाइ आयआि्यन गन्य इचु्क कृषकहरुको समूहलाइ्य 
िनाउनछेछ ।

ख.  सर्स्य भन्नालछे कृषक िो .................................................. कृषक समहूको 
उर्छेश्य अनसुाि  उत्ार्न ि उत्ार्कात्व बढाउन नवधानको र्फा ३ बमोशिम सर्स्यता 
ललएको ब्यक्तिलाइ िनाउनछेछ ।

ग.  काय्य सममनत भन्नालछे नवधान अनसुाि ननवा्यलचत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचव, सह-
सलचव, कोषाध्यक्ष तथा सर्स्य पर्ाधधकािीलाइ्य िनाउनछेछ ।

घ.  साधािण सभा भन्नालछे यस नवधानको र्फा ४ बमोशिम गक्ठत सभालाइ्य िनाउनछेछ ।
ग)  समहूको छाप:- गोलो घछेिाशभत्र यस समूहको नाम श्ी ………………………….......   

कृषक समहु-……………………… पढ्न सक्कनछेछ ।
घ)   समहूको काया्यलय :- यस समुहको काया्यलय कनपलवसु् शिल्ा बाणगंगा नगिपाललका वडा      

नं. …………. ……………….मा िहनछेछ ।
ङ)  समहुको र्ता्य :- 

क.  कृषक समहू बाणगंगा नगिपाललका, कृनष नवकास िाखामा र्ता्य गनु्यपनदेछ ।



19

खण्ड:५      वर्ष: २०७८ संख्या: ३  भयाग:२      मिमि: २०७८ असोज ३१

ख.   अननवय्य रुपमा आन्तारिक िािस्व काया्यलयबाट स्ायी लछेखा पान नं. ललनपुनदेछ ।
२. उर्छेश्य ि काय्य

क) उर्छेश्य : सर्स्यहरुको सामाशिक, आर्थक, कृनष िन्य व्यवसाययक, क्हतलाइ्य ध्यान िाखी र्छेहायमा  
उल्छेखखत समुहको उर्छेश्य हुनछेछ ।
१. कृनष व्यवसायलाइ्य आधनुनकरीकिण एवंम नवनवधधकिण गिी उत्ार्कत्व, उत्ार्न बृद्धिका लामग 

एकिटु भइ काम गनदे ।
२. सर्स्यहरुको आर्थक तथा सामाशिक शिवनस्ि उठाउनछे ।
३. सर्स्यहरुमा स्वावलम्बनको ज्ान, पािस्ारिक सहयोग ि ममतव्याययताको भावनाको नवकास 

गनदे ।
ख)  समहूको नवधानको उपर्फा (क) बमोशिमका उर्छेश्यहरु प्राप्त गन्य यो समहुलछे र्छेहाय बमोशिम 

काय्यहरु  गनदेछ ।
क.  उन्नत प्रानवधधबाट खछेती वा पिुपालन गिी उत्ार्न एवंम उत्ार्कत्व बढाउनछे, 
ख.  वीि बृद्धि गिी आत्माननभ्यि हुनछे,
ग.  उन्नत प्रानवधध अपनाउनछे
घ.  कृनष उत्ार्नबाट आय बृद्धि गनदे
ङ.  समहुबाट बिाि व्यवस्ापन गनदे
च.  कृषकधिािा उत्ादर्त बसु्को मलु्मा एकरुपता ल्ाउनछे
छ.  सर्स्यको धसपमा बृद्धि गन्यका लामग अन्य काय्यरिमहरु तिु्यमा गिी संचाललत गनदे
ि.  सर्स्यको आर्थक अवस्ा सुधाि गन्य सक्छे  क्कधसमका अन्य क्रियाकलापहरु संचालन गनदे
झ.  सर्स्यहरुबीच स्वावलम्बन, पािष्ारिक सहयोग एवंम ममतव्याययता अशभबृद्धि गिी  ननयममत 

बचत गनदे बानीको नवकास गनदे ।
ञ.  समहू सर्स्यहरुमा उत्ार्निील, आयमलुक एवंम सीपमलुक उर्छेश्यका लामग सर्स्यहरुलाइ्य 

सुलभ व्यािर्िमा ऋण प्रर्ान गनदे ।
ट.  आफनो उर्छेश्य पुिा गन्यको लामग समान उर्छेश्य भएका स्ानीय क्षछेत्र, िानट्रिय ि अन्तिानट्रिय संघ 

संस्ासँग सहयोगात्माक भावना िाख्छे ।
ठ.  कृनष सँग सम्बन्धित अन्य कृषक समहू, सहकािी, नवतीय संघ संस्ासँग सम्पक्य  कायम गिी 

िानकािी एंवम सुचना अर्ानप्रर्ान गनदे ।
ड.  यस क्षछेत्र/भछेगको कृषकहिरुधिािा उठाइएको समस्याहरु समाधानको लामग  कृनष ज्ान कछे न्द्र, 

अनसुधिान काया्यलय तथा अन्य ननकायहरुमा सम्पक्य  गनदे ।
ढ.  उन्नत बीउ, िासायननक मल, सुधारिएको औिाि, क्कटनािक नवषाधी आदर् नवरिरी नवतिण गनदे 

।
ण.  धसचंाइ्य सुनवधा उपलब्ध गिाउनछे
त.  खछेती नवकास योिना तयाि गन्य एवंम प्ाकछे ि काय्यरिमलाइ्य सहयोग पुिाउनछे ।
थ.  सघन कृनष तथा पिु नवकास काय्यरिमलाइ्य सघाउ पुिाउनछे।
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र्.  कृनष उपि प्रिोधन तथा उलचत मूल्मा खरिर् नवरिरी गनदे ।
ध.  उन्नत पिुपंक्षी नश्ल/भिुा उत्ार्न तथा नवरिरी नवतिण गनदे ।
न.  नगर्छेबाली उत्ार्न, भण्ािण, प्रिोधन तथा नवरिरीनवतिण गनदे ।
प.  कृनष उपि भण्ािण गन्य गोर्ामको सुनवधा उपलब्ध गिाउनछे ।
फ.  माधसक क्हतकोष संकलन गनदे संकललत क्हतकोषको प्रभावकािी परिचालन गनदे।
ब.  समहु सर्स्यलाइ्य आवश्यक ऋण उपलब्ध गिाउनछे ।
भ.  माद्थ उल्छेखखत उर्छेश्यहरु पूर्त गन्य अन्य काय्यहरु गनदे ।

३. सर्स्यता: 
क.  एकै उर्छेश्य एवं सकभि आर्थक अवस्ा समानता भएको एवं यस समूहको नवधानको  

परिधधशभत्र िहनछे इच्ा व्यति गिछेको व्यक्तिलछे यस समूहको सर्स्यता प्राप्त गन्य सक्छे छ ।
ख.  सर्स्य हुन चाहनछे व्यक्तिलछे कम्तिमा समहूको सर्स्यहरुको ललखखत धसफारिस साथ अनसुुचीमा-८ 

उल्छेख भए बमोशिम र्िखास् दर्नुपनदेछ ।
(१)  सर्स्यको लामग योग्यता : 

क.  आफै खछेनतपाती गिछेको/गन्य सक्षम भएको 
ख.  समहूको उर्छेश्य अनरुुप काय्य गन्य इचु्क भएको
ग.  समहूको नवधान अनसुाि काय्य गन्य मनििुी भएको
घ.  कृषक-कृषक वीच आपसी सहयोग बढाउन इचु्क भएको
ङ.  १६ वष्य उमछेि पुगछेको ।

(२)  साधािण सर्स्य- 
क.  सर्स्यता िुल्क रु.............. नतिी साधािण सर्स्यताको ननवछेर्न दर्इ     

काय्य सममनतको ननण्यय बमोशिम साधािण सर्स्यता प्राप्त गन्य सक्छे छ। यस्ो सर्स्यलछे माधसक  
बचत रु..............................प्रत्छेक मक्हना क्हतकोष िम्ा गनु्य पनदेछ ।

ग.  समहू गठन भइ सकछे पलछ कुनै पनन योग्यता पुगछेको व्यक्तिलछे समहुको सर्स्यता ललन चाहछेमा 
समहूमा आबधि प्रनत सर्स्य बिाबि उति ममनत सम् संलचत क्हत कोष ि सोको व्याि साथै 
ननयमअनसुािका अन्य िुल्क बुझाइ सर्स्यता प्राप्त गन्य सक्छे छ ।

घ. सर्स्यको अयोग्यता : काय्य सममनतलछे ननम्न अवस्ामा सर्स्यहरुलाइ्य सर्स्यताको लामग अयोग्य 
ठहिाइ सर्स्यता समाप्त गन्य सक्छे छ ।
क.  तोक्कएको माधसक क्हतकोष तथा अन्य नतनु्यपनदे िकमहरु ३ मक्हना सम् ननतिछेमा 
ख.  नवधानको उर्छेश्य नवपरित काय्य गिछेमा वा समहूको िकम वा कागिात क्हनाममना गिछेमा 

वा अन्य कुनै कािणलछे काय्य सममनतबाट ननष्ािन गिछेमा ।
ग.  सर्स्यबाट िाशिनामा दर्एमा (सर्स्य िहन नचाहछेि ललखखत ननवछेर्न काय्य सममनतलछे 

सर्ि धसफारिस गिछेमा)
घ.  अपिाधधक काय्यमा संलाग्न भएको र्ोष प्रमाशणत भएमा 
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ङ.  कृनष पछेिा त्ागी अन्य काय्य गन्य थालछेमा
च.  मतृ् ुभएमा
छ.  समहूको धसधिान्त वा ननयम वा प्रनतष्ामा आचँ आउनछे काय्य गिछेमा 
ि.  अन्य......................................................................................

४.  साधािण सभा तथा काय्य सममनत
(१)  साधािण सभा : 

क.  यस समहूको सर्स्यता प्राप्त सम्पणू्य सर्स्य साधािण सभाको सर्स्य हुनछेछ, िनु 
समहुको उच्चतम ननकाय हुनछेछ ।

ख.  यसलछे नवधान पारित एवं संिोधन गन्य सक्छे छ ।
ग.  साधािण सभा वष्यमा कम्तिमा १ पटक बस् ुपनदेछ ।
घ.  आवश्यकता अनसुाि िनु सुकै बछेला साधािण सभा बोलाउन सक्कनछेछ ।

(२)  साधािण सभाको अधधवछेिन : काय्य सममनतलछे तोकछे को ममनत ि समयमा यस समहूको सलचवलछे 
अध्यक्षको पिामि्य ललइ ललखखत सुचनाधिािा सम्पणू्य सर्स्यलाइ्य साधािण सभाको स्ान, 
समय, ममनत तथा एिछेन्ाको िानकािी गिाउनु पनदेछ ।

(३)  साधािण सभाको काम  कत्यव्य ि अधधकाि : 
क.  काय्य सममनतको ननवा्यचन तथा गठन गनदे ।
ख.  नवधान संिोधन गनदे ।
ग.  वार्षक बिछेट अनमुोर्न गनदे ।
घ.  समहूको बार्षक काय्यरिम स्स्वकृत गनदे ।
ङ.  समहूको बार्षक काय्ययोिना बनाउनछे ।
च.  समहूलछे काय्ययोिना बनाउर्ा कम्तिमा ६० प्रनतित कृनष काय्यरिम बनाउनछे ।
छ. अन्य.....................................................................................

(४)  साधािण सभाको गणपूिक संख्ा : 
क)  समहूको साधािण सभाको बैठकमा कम्तिमा पनन ५१ प्रनतित सर्स्यहरुको उपस्स्नत 

हुन ुपनदे छ ।
ख)  यदर् सो नभए फछे िी ३ दर्न शभत्र अकको सभा बोलाउनु पनदे छ ।
ग) यसमा कुल साधािण सर्स्यको २५ प्रनतित उपस्स्नत भएमा पनन यो सभाको बैठक 

बस्छे छ ।
(५)   काय्य सममनत गठन नवधध : 

क.  काय्य सममनत ७ सर्स्यीय हुनछे छ।
ख.  काय्य सममनतमा अध्यक्ष, सलचव, कोषाध्यक्ष तथा सर्स्यहरु हुनछे छन । आवस्यकता 

अनसुाि उपाध्यक्ष तथा सह सलचवको पनन ब्यवस्ा गन्य सक्कनछे छ ।
ग.  काय्य सममनतका पर्ाधधकािी हरुको बैठक हिछेक मक्हनाको ...........गतछे/ दर्न हुनछे छ। 

ति  आवसयकता भए िनुसुकै समयमा पनन बस् सक्छे  छ ।  
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घ.  काय्य सममनतको पर्ाधधकािीहरुको काय्य अवधध २ वष्यको हुनछेछ ।
ङ. काय्य सममनतको कुनै पर् खाली भएमा साधािण सर्स्य मध्यछेबाट कसैलाइ्य पनन काय्य 

सममनतको पर्मा सममनतको बहुमतबाट मनोननत गन्य सक्कनछेछ ।
 च. काय्य सममनतको कोिम २/३ लाइ्य मानननछेछ तथा ननण्यय बहुमतधिािा हुनछेछ ।
छ. साधािण सभाका सर्स्यहरुलछे आफु मध्यबाट ननवा्यचन प्रक्रियाधिािा अध्यक्ष सलचव 

कोषाध्यक्ष तथा अन्य पर्ाधधकािीहरुको चयन गिी काय्य सममनत गठन गनदेछ । ति 
ममक्श्त समहूको हकमा अध्यक्ष सलचव कोषाध्यक्ष मध्यछे कम्तिमामा  एक पर्मा मक्हला 
अननवाय्य रुपमा हुनु पर््यछ ।

ि. अन्य....................................................................................
(६)  काय्य सममनतको काम कत्यव्य ि अधधकाि : 

क. नवधानको परिधधशभत्र िही समहुको उर्छेश्य अनरुुप साधािण सभालछे गिछेको नननत 
ननर्देिनलाइ्य पालना गनदे ।

ख.  समहूको बार्षक काय्यरिम बनाउनछे तथा समहूको क्रियाकलापहरु संचालन गनदे ।
ग.  सहकािी तथा गैिसिकािी संस्ा सँग सम्पक्य  बृद्धि गनदे कृनष सम्बधिी अन्य संघ 

संस्ाहरुसँग सम्पक्य  गिी बढी भन्ा बढी सहयोग प्राप्त गनदे ।
घ.  सहकािीमा िानछे प्रयास गनदे ।
ङ.  समहूको काय्ययोिना बनाइ लागू गनदे ।
च.  समहूको बार्षक प्रनतवछेर्न बनाउनछे ि प्रस्तु गनदे ।
छ.  अन्य ...........................................................................................

(७)  समहूको बैठक : 
क.  समहूको ननयममत बैठक प्रत्छेक मक्हनाको ..........गतछे बस्छेछ ।
ख. समहूको बैठक काय्य सममनतलछे ननधो गिछेको ठाउँ ममनत ि समयमा ननयममत रुपमा 

बस्छेछ।
ग. पूव्यननधा्यरित बैठकमा कुनै सर्स्यलछे भाग ललन नसक्छे  भएमा सोको िानकािी कािण 

सक्हत   पक्हलछे नै दर्न ुपर््यछ ।
घ.  िानकािी नदर्इ लगाताि ३ पटक बैठकमा उपस्स्त नहुनछे सर्स्यलाइ्य समहू सहमनतको 

आधािमा ननष्ाधसत गरिनछेछ ।
५. पर्ाधधकािीको काम कत्यव्य ि अधधकाि : 

१.  अध्यक्षको काम कत्यव्य ि अधधकाि :
क.  आवस्यकता अनसुाि समूं हको बैठक ि साधािण सभा बोलाउनछे ।
ख.  बैठकको अध्यक्षता गनदे तथा बैठक ननयन्त्रण गनदे ।
ग.  समहूलाइ कृयाशिल गिाउनछे ि उद्छेश्य प्राप्प्तका लामग आवस्यक काय्य गनदे ।
घ.  कुनै नवषयमा मतर्ान हुर्ा मत बिाबि  भएमा ननण्ययक मत दर्नछे ।
ङ.  नवधानमा तोक्कए अनसुाि साधािण सर्स्यलछे माग गिछे अनरुुप नबिछेष साधािण सभा 
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बोलाउनछे । 
च.  समहूलछे तोकछे को काम काय्यवाही गनदे ।
छ.  समहूमा उठछेका नबवार् समाधान गनदे ।
ि.  समहू ि स्ाननय तहको सविन्धित ननकायसंग संपक्य  ब्यक्तिको रुपमा काम गनदे ।
झ.  समहूको ननण्यय, काय्यरिम, कृयाकलाप ि भएका कावा्यहीहरु एवं समस्याहरुको 

अशभलछेख िाख् सलचवलाइ सहशिकिण गनदे ।
ज्.  वार्षक काय्ययोिनाको काया्यन्वयन एवं समहू परिचालनको नछेतृत्व ललनछे ।
ट.  समहू बैठकमा भएका ननण्यय, वार्षक साधािण सममनतका ननण्यय, वार्षक प्रगती 

प्रनतवछेर्न लगाएतका कागितहरु आवस्यकता अनसुाि संबन्धित ननकायमा पछेि गनदे ।
ठ.  समहू सर्स्यहरुलाइ आफना समस्या पक्हचान ि नतनको प्राथममकता तोक् सघाउन ुि 

साथै उति समस्याहरु समाधान गन्य काय्यरिम बनाउन ि काया्यन्वयन गन्य लगाउनछे ।
ड.  सर्स्यहरुलाइ कृयाशिल गिाइ समन्वय ि सहकाय्य गनदे ।
ढ.  समहू सर्स्यहरु  नबच मतभछेर् ब्यवस्यापनका लामग सहशिकिण गनदे ।

२.  उपाध्यक्षको काम कत्यव्य ि अधधकाि :
क.  अध्यक्षको काय्यमा सहयोग गनदे ।
ख.  अध्यक्षको अनपुस्स्नतमा अध्यक्षलछे गनदे सबै काय्य गनदे ।
ग.  काय्य सममनतलछे तोकछे को काय्य गनदे। 

३.  सलचवको काम कत्यव्य ि अधधकाि : 
अ.  समहूको रै्ननक काय्य तथा काया्यलय सम्बन्धि काय्य गनदे ।
आ.  काया्यलयका खच्यका लामग पलछ समहूबाट अनमुोर्न गिाउनछे गिी रु....... सम् खच्य 

गन्य सक्छे  ।
इ.  अधधवछेिन वा साधािण सभामा समूहको तफ्य बाट प्रनतवछेर्न पछेि गनदे ।
ई.  समहूको प्रवतिाको रुमा काम गनदे ।

४.  कोषाध्यक्षको काम कत्यव्य ि अधधकाि : 
अ.  समहूको सम्पणू्य आर्थक कािोबािको शिम्ा कोषाध्यक्ष सँग हुनछेछ ।
आ.  समहूको आय व्याय क्हसाव र्रुुषत िाख्छे ।
इ.  समहूको ननण्यय अनसुाि कोष सम्बधिी काम गनदे ।
ई.  अधधवछेिन वा साधािण सभामा समहूको आय व्याय नवविण ि आगामी बिछेट प्रस्तु 

गनदे ।
उ.  समहूको कोषाध्यक्षलछे समहुबाट पलछ अनमुोर्न गिाउनछे गिी रु.....................सम् 

खच्य गन्य सक्छे  ।
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५.  काय्य सममनत सर्स्यहरुको काम कत्यव्य ि अधधकाि : 
क.  आवश्यकता अनसुाि समहूका अन्य उप सममनतमा िही शिम्छेवािी बहन गनदे ।
ख.  काय्य सममनतलछे तोकछे को अन्य काय्य गनदे ।

६. आर्थक व्यवस्ा :
१)  आर्थक स्ोत

क.  यस समूहको सर्स्यताबाट प्राप्त सर्स्यता िुल्क
ख.  समहूको अन्य क्रियाकलापबाट भएको आम्ानी 
ग. समहूको सर्स्यलछे बचत गनदे माधसक क्हतकोष िकम
घ.  समहूबाट ऋण लगानी गर्ा्य प्राप्त ब्याि
ङ.  समहूलछे अन्य संघ/संस्ाबाट पाएको अवसिबाट समहू सर्स्यलछे पाउनछे ननश्चित 

पारिश्ममकबाट...................प्रनतित िकम
च.  समहू सर्स्यलछे आफनो नामबाट गिछेको बचत
छ.  नबलम्ब िुल्क 
ि.  अन्य.......................................................................

२)  क्हतकोष :
क श्ी ........................................ कृषक समहूको एक क्हतकोष हुनछेछ ।
ख श्ी ........................................ बैंकमा समहूको खाता िहनछेछ ।

३)  क्हतकोष परिचालन : 
क.  क्हतकोषको िकम कतिीमा ५० प्रनतित कृनष काय्यरिममा संचलान गनु्यपनदेछ ।
ख.  समहू सर्स्यलाइ्य आवश्यकता भएमा क्हतकोषबाट ऋण/सापटी ललन सक्छे  छन ्

।
ग.  सर्स्यलछे ऋण माग गन्य अनसुुलच-९ अनसुाि ननवछेर्न दर्नुपनदेछ ।
घ.  कृनष काय्यको लामग ललएको ऋणमा ............. प्रनतित माधसक व्याि लाग्नछेछ ।
ङ.  अन्य ऋणमा ..............................प्रनतित माधसक व्याि लाग्नछेछ ।
च.  माधसक व्याि माधसक बचत िकम एवं ऋणी सर्स्यलछे तोक्कए बमोशिम ऋण 

क्कस्ा प्रत्छेक मक्हना बुझाउन ुपनदेछ ।
छ.  ऋण ललर्ा ऋण िकमको...............................प्रनतित सछेवा िुल्क बुझाउन ु

पनदेछ ।
ि.  .......................................... बैंकमा समहू अगुवा/अध्यक्ष वा सलचव ि 

कोषाध्यक्षको संयतुि र्स्खतबाट खाता समाधान हुनछेछ ।
४) क्हतकोष परिचालनका उपायहरुलाइ्य र्इु्य वग्य(आवश्यक खच्य ि आन्तारिक लगानी ) 

नवभािन गन्य सक्छे छ ।
 क. आवश्यक खच्य : आवश्यक खच्य भन्नालछे र्छेहाय बमोशिमको काया्यलय ि प्रिासननक 
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खच्य भन्नछे िनाउनछेछ ।
• काया्यलय खच्य ( कापी, कलम, नबल, भौचि, फाइल, िशिट्ि, खाता, पत्रपद्त्रका) 
• फर्नचि खच्य
• ढवुानी तथा घिभाडा
• अन्य संस्ासँग सर्स्यता ललर्ा नतनु्यपनदे खच्य ि बार्षक नवीकिण खच्य
• लछेखा पिीक्षण खच्य
• कम्यचािी पारिश्ममक खच्य
• साधािण सभा खच्य
• नवनवध (समहुको बैठकमा लचया नस्ा आदर्)
ख.  आन्तारिक लगानी : आन्तारिक लगानी भन्नालछे समहूशभत्रको सर्स्य वीचको र्छेहाय 

बमोशिमको लगानी भन्नछे िनाउनछेछ ।
• उत्ार्नमलुक काय्य गन्य (उत्ार्न तथा उत्ार्न सामाग्ी खरिर् नबरिरी )
• मल वीउ बाली संिक्षण तिकािी बोटनवरुवा क्कन्न ि प्रयोग गन्य ।
• आयमलुक काय्य गन्य ।
• सामाशिक काय्य गन्य िसै् सफाइ अशभयान, पक्हिो ननयन्त्रण, बृक्षिोपण, कुलो ननमा्यण, 

स्वस्थ्य ि बाताविण संिक्षण आदर् ।
• सीप नवकास िसै् प्ाक्कङ नस्यिी ि ताललम आदर् ।
• बौद्धिक काय्य गन्य िसै् ताललम, प्रवचन, भ्रमण ि गोनष् आदर्
• सामाशिक काय्य गन्य िसै् मक्हला नवकास बाल नवकास आदर् ।
• पँुिी लगानी, किा्य प्रवाह, िछेयि खरिर् गन्य आदर् ।
• .......................................

५)  नबलम्ब िुल्क  : 
क.  माधसक बचत िकम तोकछे को समयमा ननतिछेमा पक्हलो मक्हना प्रत्छेक दर्न रु. .......

नबलम्ब िुल्क लाग्नछेछ ।
ख.  र्ोस्ो मक्हना प्रनत दर्न रु..........................नबलम्ब िुल्क लाग्नछेछ ।
ग.  तछेस्ो मक्हना प्रनत दर्न रु.............................. 
घ.  चौथो मक्हनाबाट सर्स्यता खािछेि हुनछेछ ।
ङ.  प्रत्छेक मक्हना बुझाउन ु पनदे ऋण क्कस्ा ि व्याि नबुझाएमा प्रनत मक्हना 

रु........................प्रनत दर्न र्ोस्ो मक्हना रु....................प्रनत दर्न ि तछेस्ो मक्हना 
रु..........................प्रनतदर्न नबलम्ब िुल्क लाग्नछेछ ।चौथो मक्हना ऋण िकम व्याि 
सक्हत ऋणी ि िमानी सर्स्यहरुबाट असुल उपि गरिनछेछ ।

च.  एक सर्स्यको िमानी बसछेको सर्स्यलछे अकको पुनः िमानी बस्छे छैन ।
छ.  िमानी सर्स्यलछे ऋण पाउनछे छैन ति ऋणी सर्स्यलछे ऋण नतिीसकछे पलछ िमानी सर्स्यलछे 

ऋण पाउन सक्छे छ ।
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ि.  ऋण ललएको सर्स्यलछे अरु सर्स्यको िमानी बस् पाउनछे छैन ।
झ.  ऋण ललनको लामग रु.........................सम् एक सर्स्यको िमानी रु..............

सम् २ सर्स्य ि रु.....................सम् ३ सर्स्यको िमानी चाक्हनछे छ ।
६)  लगानीको सुिक्षण : 

क. कुनै पनन सर्स्यलछे आफनो नाममा िम्ा भएको क्हतकोषको अधधकतम ्९० प्रनतित 
सम् मात्र ऋण ललन पाउनछेछ ।

ख.  यदर् व्यक्तिको नाममा संकललत क्हतकोषको ९० प्रनतित भन्ा बढी ऋण ललनपुनदे 
भएमा सोही समहूका अन्य २ िना सर्स्यको सामकू्हक िमानीमा ऋण दर्न सक्कनछ ।

ग. ऋण ललनछे व्यक्तिलछे नतनु्यपनदे सावा ि व्याि िकम ननतिछेको/नतन्य नसकछे को खण्मा 
िमानी बसछेका सर्स्य माफ्य त असुल उपि गरिनछेछ ।

घ. यदर् िमानी माफ्य त पनन असुल उपि हुन नसकछे को अवस्ामा नछेपाल सिकािको 
प्रचाललत ननयमानुसाि कािवाही प्रक्रिया अगाफड बढाइनछेछ ।

ङ. ऋण लगानी एवं असुल उपि ऋण उप सममनतको स्स्वकृनत ललन ुपनदेछ ।
च. ऋण उप सममनतका सर्स्यहरु कसैको पनन िमानी बस् पाइनछे छैन ।

७)  लछेखापिीक्षण : 
क. समहूको आय व्यायको प्रत्छेक वष्य लछेखापिीक्षण गिाइनछेछ । 
ख.  लछेखापिीक्षण गिाउन सिकािी मान्यता प्राप्त लछेखापिीक्षक ननयतुिी गरिनछेछ । 
ग.  लछेखापिीक्षणको प्रनतवछेर्न अधधवछेिन वा साधािण सभामा पछेि गनु्य पनदेछ । 
घ.  मनुाफा सम्पणू्य सर्स्यहरुलाइ प्रत्छेक वष्यको लछेखापिीक्षण पलछ ननिहरुको क्हसाव 

खातामा िम्ा गनु्य पनदे छ ।
७. नवनवध :

(१)  ननवा्यचन सम्बधिी व्यवस्ा : 
क.  यस समहूको काय्य सममनत कायम िहछेको अवस्ामा सोही काय्य सममनतलछे ि 

सो सममनत कायम निहछेको अवस्ामा साधािण सर्स्यहरुको बैठकलछे ननवा्यचन 
अधधकृत ननयतुि गनदेछ ।

ख. सो ननवा्यचन अधधकृतलछे ननयतुि भएको ममनतलछे एक मक्हना शभत्र ननवा्यचन 
गिाइ सकु् पनदेछ ।

ग. सो ननवा्यचनमा लाग्नछे खच्य काय्य सममनतलछे व्यवस्ा गनदेछ ।
घ. यसमा सममनतको पर्ाधधकािीहरुलाइ्य मतर्ान वा सहमती धिािा साधािण 

सभाको सर्स्यहरुलछे छन्नछे छन ्।
(२)  पर्ावधध : 

क. काय्य सममनत सर्स्य तथा पर्ाधधकािीहरुको पर्ावधध ननवा्यलचत भएको ममनत 
र्छेखख २ वष्यको हुनछेछ ।

ख.  सो गक्ठत काय्य सममनतको पर्ावधध समाप्त हुन १ मक्हना अगाबै समहूको 
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साधािण सभा वोलाइ नया ँ काय्य सममनतको चुनाव गिाउन अननवाय्य हुनछेछ ।
ग.  काय्य सममनतलछे नवधानमा उल्छेखखत आफनो काय्यकाल समाप्त हुन १ मक्हना 

अगाबै ननवा्यचन गिाउन नसकछे को तथा ननिको काय्य अवधध समाप्त भए पलछ 
सो काय्य सममनतको सर्स्यहरुको सममनतलछे आफनो सममनतको बैठक बोलाइ 
एउटा तर्थ्य (प्रबधि वा तयािी) सममनत गठन गिी सो तर्थ्य सममनत धिािा 
साधािण सभाको बैठक वोलाइ्य नया ँकाय्य सममनतको गठन गनदेछ ।

घ. काय्य सममनतको पर्ावधध समाप्त हुन ु अगाबै काय्यित काय्य सममनत कुनै 
क्कधसमबाट भङ्ग हुन गएमा भङ्ग भएको काय्य सममनतलछे आफनो शिम्ामा िहछेको 
कागिपत्र, शिन्ी तथा काय्य भाि समछेत सम्पणू्य सर्स्यको सभा वोलाइ अथवा 
काया्यलय सलचव भए सोलाइ बुझाइ सोको भिपाइ ललनु पनदेछ ।

ङ.  सो नगिछेमा यस समहूलाइ हानी नोक्ानी भएमा सो काय्य सममनतका अध्यक्ष ि 
सलचव र्वैुलछे संयतुि रुपमा बछेहोनु्य पनदेछ ।

(३)  उम्छेर्वािको अयोग्यता : 
क.  कृनष पछेिामा संलाग्न नभएको व्यक्ति ।
ख.  कृनष समहूमा नभएको व्यक्ति ।
ग.  समहूको उर्छेश्य नवपरित काय्य गनदे व्यक्ति ।
घ. मानधसक आवस्ा समान्य क्ठक नभएको व्यक्ति ।
ङ.  फौिर्ािी अशभयोगमा सिाय पाएको व्यक्ति ।

(४)  अनवश्ासको प्रस्ाव :साधािण सभाका  सर्स्यहरु मध्यछेबाट एक नतहाइ सर्स्यहरुलछे 
काय्य सममनत उपि अनवश्ासको प्रताव ललखखत रुपमा ल्ाइ र्इु नतहाइ  सर्स्यहरुबाट 
सो प्रस्ाव पारित भएमा काय्य सममनत नवघटन हुनछे छ ति अनवस्वासको प्रस्ाव आएमा  
सफाइको मौकाबाट बन्न्त गरिनछे छैन ।

(५)  िाशिनामा :
क. यस समहूको  अध्यक्षलछे उपाध्यक्ष सो नभए सलचव समक्ष ि अन्य काय्य 

सममनतकापर्ाधधकािी सर्स्यहरुलछे अध्यक्ष समक्ष िाशिनामा दर्न सक्छे  छन ।
ख.  काय्य सममनतको बैठकबाट स्वीकृत नभए सम्  आफनो पर्मा बहाली िक्हिहनछे 

छन ।

(६)  नवधान संिोधन :
 क. समहूको नवधान संिोधन गन्य आवश्यकता पन्य आएमा साधािण सभाको 

सर्स्यहरु मध्यका कतिीमा ५१ प्रनतित सर्स्यको उपस्स्नतमा नवधान मस्यौर्ा 
पछेि गनदेछ ।

ख. सर्स्यहरु मध्यका उपस्स्नत सर्स्यहरु मध्यका र्इु नतहाइ बहुमतबाट नवधान 
संिोधन मस्यौर्ा पारित भएमा नवधान संिोधन गरिनछेछ ।
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ग.  संिोधधत नवधान बाणगंगा नगिपाललका, कृनष नवकास/पिु सछेवािाखाबाट 
अनमुोदर्त नभए सम् संिोधन भएको मानननछे छैन ।

(७)  ननयम बनाउनछे : साधािण सभालछे आन्तरिक संचालन ननयमहरु बनाउन सक्छे  छ ।
(८)  उप सममनतहरु गठन गन्य सक्छे  छ : साधािण सभालछे एवं काय्य सममनतलछे साधािण 

सभाको स्स्वकृत ललइ आफना काय्यरिमहरु संचालन गिी समहूको लक्ष्य ि उर्छेश्य प्राप्त 
गन्य उपसममनतहरु बनाउन सक्छे छ ।

(९)  नवघाटन : 
क. समहूको नवधान बमोशिम काय्य संचलान गन्य नसकरी वा उर्छेश्य प्राप्त गन्य 

असफल भए वा ३ वष्य सम् समहू नवीकिण नभएमा समुह नवघाटन हुनछेछ ।
ख.  समहू नवघाटन भएको अवस्ामा बचत िकम सम्पणू्य सर्स्यलाइ फफता्य गनु्य 

पनदेछ ।
 (१०)  समहू छोडन् ुपनदे अवस्ा/सर्स्यको मृत्/ुसर्स्यलछे पाएको अवसि :
क. कुनै पनन सर्स्यलछे समहू छोडन् चाहछेको खण्मा ननिको नाममा संकलन भएको 

क्हतकोषको िकमबाट ३ प्रनतित कट्ा गिी बाकरी िकम भतुिानी गरिनछेछ ।
ख.  यदर् कुनै सर्स्यको मतृ् ुभएमा ननिलछे बचत गिछेको सम्पणू्य िकम ननिको सब 

भन्ा नशिकको आफन्ततालाइ समूहलछे दर्नछे व्याि सक्हत फफता्य गरिनछेछ ।
ग.  समहूलछे कुनै पनन संघ/संस्ा/काया्यलयबाट पाएको कुनै पनन अवसि सामाग्ीहरु 

आवश्यकता हछेिी समहुको बैठकबाट ननण्यय गिाइ आलोपालो गिी सबै सर्स्यलछे 
पाउनछे गिी नवतिण गरिनछेछ ।

(११)  समहूको चल अचल सम्पधत्त : 
क.  समहू नवघटन भए पचिात समहुको चल अचल सम्पनत बाणगंगा नगिपाललका, 

कृनष नवकास/पिु सछेवा िाखाको ननण्यय बमोशिम हुनछेछ ।
ख.  उति ननण्यय लचत्ता नबुझछेको खण्मा ननण्ययको िानकािी पाएको ३५ दर्नशभत्र 

नगि उप-प्रमखु समक्ष ननवछेर्न गन्य सक्छे छन ।
ग. खण् (ख) बमोशिम उप-प्रमुखलछे गिछेको ननण्यय अन्न्तम हुनछेछ ।

समहू सर्स्यहरुको नववण
रि.सं. नामथि ठछेगाना सम्पक्य  नं. उमछेछेि िैक्क्षक योग्यता खछेतीयोग्य िममन फोटो
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अनसुुची- ६
(र्फा १२को उपर्फा (२) संग सम्बन्धित)

समहू र्ता्य ननवछेर्न
                                                                                                                     ममनत:

नवषय:  समहू र्ता्य सम्बधिमा ।

श्ी बाणगंगा नगि काय्यपाललकाको काया्यलय 
बाणगंगा नगिकाय्यपाललका
कृनष नवकास/पिु सछेवा िाखा
बाणगंगा, कनपलवस्ु

प्रस्तु नवषयमा श्ी ....................................... िाखा/इकाइ्य /संस्ाको सहयोगमा / हामी आफै संगक्ठत 
भइ्य बाणगंगा नगिपाललका वडा नं............,..........................टोल/गाउमा ममनत........................ मा 
गठन भएको हाम्ो समहू र्ता्य गिी पाउन ननम्न नवविणहरु संलग्न गिी वडा काया्यलयको धसफारिस, नछेपाली 
नागिीकताको प्रनतललपी तथा अन्य आवस्यक कागिात सक्हत यो ननवछेर्न पछेि गरिएको छ । 
                                                                                                 
                                                                                                   ..................................
                                                                                               समूह अध्यक्षको र्स्खत ि ममनत 
समहूको नवविण 
कृषक समहूको नाम ............................स्ापना वष्य.................
वडा न. .................                टोल/गाउ.......................
समहूको उर्छेश्य .....................................................................
सर्स्य संस्या :पुरुष ................. मक्हला .....................अन्य.......................... िम्ा ............

रि.सं. नामथि पर् िैक्क्षक 
योग्यता

उमछेछेि िग्ा क्षछेत्रफल र्स्खत फोटो

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
सलचव

कोषाध्यक्ष
सर्स्य
सर्स्य
सर्स्य
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ननयममत बैठक बस्छे दर्न................
प्रनत मक्हना समुहको क्हतकोषमा संकलन हुनछे रु . ............................
हालसम् क्हतकोषमा िम्ा िकम रु. ...........................................
धसफारिस गनदेको सही  .............................................

अनसूुची -७
(र्फा १२ को उपर्फा (४) संग सम्बन्धित)

कृषक समहु र्ता्यको प्रमाण – पत्र

बाणगंगा नगिपाललका
 नगि कापा्यललकाको काय्यलय
कृनष नवकास/पिु सछेवा िाखा

बाणगंगा, कनपलवस्ु
 लुम्विनी प्रर्छेि, नछेपाल

आ.व.....  
समहू र्ता्य नं.....

कृषक समहू र्ता्य प्रमाण- पत्र

समहू पधिनतलाइ्य सुव्यबस्स्त गर्दै कृनष प्रसाि काय्यलाइ्य टछेवा पुया्यउनछे उर्छेश्यलछे यस शिल्ाको बाणगंगा नगिपाललका वडा न.......
मा ममनत............मा गक्ठत श्ी ............................कृषक समहूलाइ्य यस काया्यलयको अशभलछेखमा र्ता्य गिी यो प्रमाण-पत्र 
प्रर्ान गिीएको छ ।                                                                    

ममनत.............                       िाखा प्रमखु
                                                      

 (कृनष नवकास/पिु सछेवा)
(कृषक समहू र्ता्यको प्रमाण पत्रको पछाफड पानामा िाख्छे)

 ननवकिण नवविण
रि.स. ननवकिण ममनत म्ार् पुग्नछे ममनत ननवकिण गनदे 

िाखा प्रमखु
 काया्यलयको छाप कैफफयत
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अनसूुची-८
(र्फा ८ को उपर्फा (२)खण् ग)संग सम्बन्धित)

सर्स्यताका लामग आवछेर्न फािामको नमुना
श्ी मान ्अध्यक्ष 
.............................. कृषक समहू

महोर्य,
म यस समहूको नवधानलाइ्य स्वीकाि गिी समहुको सर्स््यता प्राप्त गन्य इचु्क भएकोलछे ननयमानसुाि सर्स्यता प्रर्ान गन्य हुन 
नवनम् अनिुोध गर््यछु ।
 
नवविण
नाम :-                                                            ननवछेर्कको 
बाबुको नाम :-                                                      नाम : -
ठछेगाना :-                                                         र्स्खत :.
िैक्क्षक योग्यता :-                                                  ममनत:-
कृनष पछेिामा र्खल :-                                              सम्पक्य  नं. :-
खछेती/ िग्ाको नवविण :-
लगाउनछे गिछेको बालीहरु :-
समहू सर्स्यताको धसफारिस :-
१) नाम :-
 र्स्खत :-

२) नाम :-
 र्स्खत :

अनसूुची - ९
(र्फा १६ को उपर्फा (५) संग सम्बन्धित )

ऋण फािामको नमुना

श्ीमान अध्यक्ष ज् ू         ममनत :-
.......................................

महोर्य, 
उपिोति संम्बधिमा मलाइ ...................................... कामको लामग िकम आवश्यकता पिछेकोलछे रु. ..................... 
अक्षछेरुपी ...................................... मात्र ) समहू क्हतकोषबाट ऋण उपलब्ध गिाइ दर्नहुुन अनिुोध गर््यछु । ननयमानसुाि 
रु. ............. (अक्षछेरुपी ................................ मात्र) ऋण क्कस्ा  , माधसक ब्याि रु....................... (अक्षछेरुपी .......
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......................... मात्र) ि माधसक बचत ननयमत रुपलछे प्रत्छेक मक्हना बुझाउनछे छु ।
िमानी सर्स्यहरु           ननवछेर्क 
र्स्खत :          र्स्खत :
नाम:-           नाम:
ठछेगाना :-                                                    सम्पक्य  नं.
र्स्खत :-
नाम :- 
ठछेगाना :- 

काय्यलय प्रयोिनको लामग
ऋण रु ............................... (अक्षरुपी रु.................................. मात्र)
माधसक क्कस्ा रु .................(अक्षरुपी रु.................................. मात्र)
उपलब्ध भएको ममनत :-
उपलब्ध भएको चछेक न :-
कोषाध्यक्ष                  सलचव   अध्यक्ष

अनसुुची -१०
(र्फा १६ को उपर्फा (५) संग सम्बन्धित)

तमसुकको नमनुा

ललखखतम शिल्ा कनपलवस् ुबाणगंगा नगिपाललका वडा न...........,...............टोल/गाउमा बस्छे .............................
... छोिा/छोिी/पत्ी बष्य ................... को ........................ श्ी कृषक समहु ...................... बाट ननधा्यिण गिीएको 
व्याि र्ि अन्य ित्य(ननयम) का अधधनमा िक्ह घि खच्य मल/नबउ/कृनष आयोिना ............... काय्य गन्यका ननममत्त सापटी 
(ऋण) नगर् रु. ................... (अक्षरुपी )रु............................. यस समहूको .................. बैंक िाखा काया्यलय 
............................. स्स्त िहछेको बचत खाता ............................ चछेक न. ......................  बाट बुखझललइ भाखा 
िाखी तपधसल लछेखखएको बयातिी  (साक्षी) हो िोहभिमा यस समहुको काया्यलयबाट बुखझललएको क्ठक साचो हो। माद्थ 
कबुललयत गरिएको भाखा शभत्र सावा ब्याि नतन्य बुझाउन सक्कन भनछे मछेिो चल अचल सम्पनत बाट नछेपालको प्रचललत ऐन 
काननु वमोशिम असुल उपि गरि ललएमा मछेिो मनििुी छ । तपधसल साक्षी क्कनािा सर्ि ।

साक्षी :
कनपलवस् ुशिल्ा बाणगंगा नगिपाललका वडा न. ..........  बस्छे वष्य ............को ..............
कनपलवस् ुशिल्ा बाणगंगा नगिपाललका वडा न. ..........  बस्छे वष्य ............को ..............
इनत सवित २० ...........साल ...........मक्हना ...........गतछे िोि........... िुभम.्..................
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अनसुुची - ११
र्फा १२ को उपर्फा (२) संग संम्बन्धित

समहु सर्स्यको नवविण फािाम
समहूको नाम :-    ठछेगाना :-
रि.स सर्स्यको नाम वडा.न. गाउ/टोल उमछेि शिक्षा ि म म न क ो 

क्षछेत्रफल
प र ि व ा ि 
संख्ा

कैफफयत

        

अनसूुची -१२
र्फा १६ को उपर्फा (६) संग सम्बन्धित

 
माधसक क्हतकोष संकलन सम्बधिमा

समहूको नाम :-
साल :-

रि.स
सर्स्यको 

नाम
                   माधसक िम्ा रु. 

बैिाख िछेष् अषाढ श्वण भाद्र आश्श्न कार्तक मंधसि पौष माघ फालु्न चैत्र
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अनसूुची – १३
र्फा १६ को उपर्फा (६) संग सम्बन्धित

समहूको लगानी नवविण

समहूको नाम :- 
रि.स ललनछे ब्याक्तिको नाम ठछेगाना उर्छेश्य िकम ललएको ममनत िकम बुझाउन ुपनदे ममनत ललनछेको सक्ह

अनसूुची -१४
र्फा १६ को उपर्फा (६) संग सम्बन्धित

समहूको ऋण असुली फािाम

समहूको नाम :-
रि.स नाम थि ठछेगाना सावा रु. व्याि रु. िम्ा बुझ्छेको नाम बुझछेको ममनत िकम बुझ्छेको हस्ाक्षि

अनसूुची -१५
र्फा १७ को खण् (च) संग सम्बन्धित

सम्पनत (नगर् तथा शिन्ी) खाता फािाम
२०.......... साल .............. मक्हना
 
ममनत नवविण िम्ा (रु.) खच्य (रु.) बाकंरी (रु.)

िम्ा
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अनसूुची -१६
र्फा १७ को खण् (च) संग सम्बन्धित

सामान नबरिरी तथा आम्ानी खाता फािाम
२०.......... साल .............. मक्हना
ममनत नवविण आम्ानी िकम (रु.) कैफफयत

िम्ा
   
     

अनसूुची -१७
र्फा १७ को खण् (च)  संग सम्बन्धित

सामान खरिर् तथा खच्य खाता फािाम
२०.......... साल .............. मक्हना

ममनत नवविण खच्य िकम (रु.) कैफफयत

िम्ा
   
   

अनसूुची-१८
(र्फा १७ को खण् (च) संग सम्बन्धित )

र्ाययत्व खाता फािम

२०...............साल .................मक्हना
ममनत नवविण आम्ानी खच्य मौज्ात कैफफयत

िम्ा
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अनसूुची – १९
र्फा २० को उपर्फा (२) संग सम्बन्धित

समहूको वार्षक काय्य योिना

समहुको नामः
१. काय्ययोिनाको क्रियाकलाप, बिछेट तथा खच्य आम्ानी नवविण 

धस.नं. कृयाकलाप/ काय्यरिम स्ान क्षछेत्रफल/ संख्ा अ नु म ा न न त 
उत्ार्न

अ नु म ा न न त 
लागत

अ नु म ा न न त 
आम्ानी

स ह भ ा ग ी 
सर्स्य

२. वार्षक काय्यताललका

रि.
स

क्रियाकलाप
                 आर्थक वष्य

बैिाख िछेष् अषाढ श्वण भाद्र आश्श्न कार्तक मंधसि पौष माघ फालु्न चैत्र

आज्ञाले,
टेकराज पन्ी

प्रमतुख प्रिासकीर अधिकृत


