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पषृ्ठभूमी 
      सिग्र कृवष ववकयसिय संलग्ि ववमभन्ि तिकय्हरु ियफम ि कृषकहरुलयई सि् सयपेक्ष कृवष 
प्रसयि सेवयटेवय सिल,सहज ,सुलभ,मितिव्््ी उवि ् ग्रहण्ोग्् िििले उपलब्ि गियउि कृवष 
उत्पयदि प्रणयलीिय एउटय सुसंगहठि व््वस्थय ि पद्ितिको आवश््किय सि् अिुरुप िहसुस हँुदै 
आ्ो।्सै परिवेशिय कृवष प्रसयि सँग सभिम्न्िि सिै प्रकयिकय सेवयटेवयलयई एक्रककृि गदै एउटै 
छयिोिुति ियट प्रवयह गिे ववमभन्ि अभ््यसहरु सिेि गरिएको देखखन्छ।िि प्रचुि भौगोमलक िथय 
जलव्ु ववववििय ि न््ुििि पूवमियि ववकयस भएको िेपयल जस्िो देशको कृवष प्रसयि सेवयटेवयलयई 
व््यम्तिगि भेटघयटको परिपयटी अिुसयि प्रवयह गिुम भन्दय िढी कृषकहरुको सिेि सहभयधगिय हुि 
सतिे िथ्् ववमभन्ि प्रकयिकय प्रसयि पद्ितिको पिीक्षणियट पषृ्ठपोषण भएको पयईन्छ। एतलैले 
सभपन्ि ् गिम िसकेकव कयि सयिुहहक रुपिय सभपन्ि ् गिी त््सियट आधथमक िथय सयियम्जक 
स्िििय सुियि ल््यउि िथय िेिै भन्दय ििैे कृषकहरुलयई कय्मिििय सियिशे गियई तछटो छरििो 
रुपिय प्रववधि ववस्ियि गिम िसकेकव कयि सयिुहहक रुपिय सभपन्ि गिी त््सियट आधथमक िथय 
सयियम्जक स्िििय सुियि ल््यउि िथय िेिै भन्दय ििैे कृषकहरुलयई कय्मिििय सियिेश गियई तछटो 
छरििो रुपिय प्रववधि बिस्ियि गिम कृषक सिुहको भुमिकय अहि ् िहन्छ।सयथै कृषकहरुको ियझ 
िेिवृ्ि ववकयस गिी स्थयति् स्रोि ि सयििको सिुधचि प्र्ोगद्ियिय सो क्षते्रको सिग्र ववकयसिय 
कृषक सिुहले टेवय पु्यमउिे गिेको पयईएको छ।त्िै िथ््हरुलयई ििि ् गदै िौजुदय िहेको न््ूि 
संख्यकय कृवष प्रसयि कय्मकियम ियफम ि अधिकयंश कृषकहरु सिक्ष कृवष प्रसयि सेवयटेवय प्रवयह गदै 
कृवषको सिम्ष्टगिल ववकयसस गिे हेिुले ित्कयमलि श्री ५ सिकयिको सिकयि,कृवष िन्त्रयल् 
अन्िगमिि कृवष ववकयस ववभयगियट सिुह गठि िथय संञ्चयलि तिदेमशकय तिदेमशकय-२०५० ि्य 
गिी कृवष प्रसयििय सिुह पद्िति प्रणयली संञ्चयलि गिी हयल सभि अवलभिि गदै आएको छ। ्स 
िििय सुरुकय अवस्थयिय कृषक सिुहहरुकय भुमिकय प्रभयवकयिी भै सोही अिुरुप कृवष वकयसिय 
सिेि सकियत्िक  िहेकव चल अचल स्रोि सयिि अधिकिि िदृ्धि हुिुकय कयिण तििीहरुको 
वयममित्विय िहेको संञ्चयलि िथय व््वस्थयपििय चुिौिी थवपदै गिएको देखखन्छ।िथयपी कृषक 
सिुहहरुको सिुधचि प्र्ोग गिी कृवषको सिम्ष्ठगि ववकयसिय सकयियत्िक प्रभयवको लयधग ित्कयल 
सभिोिि सि्सयपेक्ष िैियतिक ियगमदशमिको आवश््किय िहसुस गरिएको छ। 
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पररच्छेद १ 

प्रारम्भभक 

१. संक्षिप्त नाम र पारभभ: 

क) ्ो तिदेमशकयको ियि "कृषक सिुह िथय व््वस्थयपि तिदेमशकय २०७७" िहेको छ। 

ख) ्ो तिदेमशकय फयल्गुिन्द गयउँ कय्मपयमलकयियट स्वीकृि भएको मितिियट प्रयिभभ हुिेछ। 

ग) ्ो तिदेमशकय फयल्गुिन्द गयउँपयमलकय अन्िगिमकय कय्मिि संचयलि गदयम लयगू गरििेछ। 

२. पररभाषा: ववष् ि प्रसगंले अको अथम िलयगेिय ्स तिदेमशकयिय  

क) "गयउँपयमलकय" भन्ियले िेपयलको संववियि ििोम्जि गठि भएको फयल्गुिन्द गयउँपयमलकय 
सभझिु पछम। 

ख) "कृषक" भन्ियले कृवष उत्पयदििय प्रत््क्ष संलग्ि भएको व््म्तिलयई जियउँछ। 

ग. "वडय" भन्ियले फयल्गुिन्द गयउँपयमलकयको वडय सभझिु पछम। 

घ) ''संववियि" भन्ियले िेपयलको संववियि सभझिु पछम। 

ङ) "स्थयिी् िह"भन्ियले गयउँपयमलकय सभझिु पछम ि सो शब्दले म्जल्लय सभयलयई सिेि जियउँछ। 

च) ''कृषक सिुह''भन्िले कृवष पेशयिय सलग्ि भई मिल्दयजुल्दय सिस््य आवश््किय ि चयहियहरु 
भएकय न््ूििि १५ वय सो भन्दय िढी व््म्तिहरु मिमल आफिय तिम्श्चि सयझय उदेश््हरु 
सयिूहहक प्र्त्ि द्वयिय प्रयप्ि गिम िियईएको संगठिलयई सिुह जियउँदछ। 

छ) "ववियि" भन्ियले सिुहको उद्देश्् प्रयम्प्िकय लयधग क्रि्यकलयप संचयलि गिम िियईएको िीति 
ति्ि िथय कयिुिको दस्ियवेज जसले सिुह ि सदस््हरुलयई उदेश्् प्रयम्प्ििय सहज गियउि े
दस्ियवेजलयई जियउँदछ। 

ज) "हहिकोष" भन्ियले कुिै पति संघ संस्थय,कय्यमल्,्ोजिय,परि्ोजिय,सचंयलि गिम िगद,म्जन्सी 
िथय भौतिक सिसयियि िगद िौज्दयि,ऋण लगयिी,लयगयिीको रुपिय िहेको सिुहको िगद 
पुँजीलयई हहिकोष जियउँदछ। 

झ) "हहिकोष परिचयलि" भन्ियले संकमलि हहिकोषलयई उत्पयदििूलक कय्मिय लगयिी गिुम भन्िे 
िुखझन्छ। 

ञ) "सिुह समशतिकिण" भन्ियले कृषक सिुहलयई उदेश्् अिुरुप अतघ िढ्ि प्र्यसिि िहिे वय 
अशति अवस्थयिय िहेकय सिुहलयई केहह सह्ोग गरि सशति िियउिे कय्मलयई िै सिुह 
समशम्तिकिण भतिन्छ। 

ट) "कय्मसमिति" भन्ियले तिदेमशकय अिुसयि तिवयमधचि अध््क्ष,उपयध््क्ष,सधचव,सहसधचव 
कोषयध््क्ष िथय सदस्् पदयधिकयिीहरुलयई जियउिेछ। 
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ठ) "सयियिण सभय" िन्ियले ्स तिदेमशकय ििोम्जि गहठि सभयलयई जियउिेछ। 

ड) "कृवष" भन्ियले ियली,ियगियिी,पशपुन्छी,ित्स्् आहद कृषकय सिै उप-क्षेत्रसँग उत्पयदि उद््ोग 
एवंि ्व््वसय्हरु सिेि जियउँछ। 

 

ढ) "लेखय"भन्ियले प्रचमलि कयिुि,ऐि,ति्ि,िीति,कय्मिि िथय तिणम् ,आदेश िथय ियपदण्ड 
सिेिलयई आियि ियिी कयिोियिको ्थयथम ववविण देखखिे गिी ियखखि ेअमभलेख वय खयिय 
भन्िे िुखझन्छ। लेखयपिीक्षण ऐि २०४८ अिुसयि कयिोियि भएको व््होिय देखखिे गिी प्रचमलि 
कयिुि ििोम्जि ियखखिे अमभलेख,खयिय,क्रकियि आहद ि सो कयिोियिलयई प्रियखणि गिे अन्् 
कयगजयि सिेिलयई जियउदछ। 

३. उदेश्य: कृषक सिुह गठि िथय संचयलिकय सघयउ पु्यमउिको लयधग ्स तिदेमशकयको िपमसल 
ििोम्जिकय उदेश््हरु हुिेछि।् 

क. प्रत््क्ष रुपिय उत्पयदििय संलग्ि कृषकहरु आवद सिुहहरुको सिन्व्,व््वस्थयपि ि ति्िि 
गिमको लयधग  सह्ोग पु्यमउिे। 

ख  .कृवष प्रसयि व््वस्थयपि ,संचयलि ि ति्िि सभिन्िी कय्मिय सह्ोग पु्यमउिे। 

 ग  .कृषक सिुहको गठि ि संचयलिकय लयधग आवश््क ियपदण्ड ि प्रक्रि्यको ियगमदशमि गिे। 

घ.  हहिकोष व््वस्थयपि िथय परिचयलि गिे स्पष्ट तिदेशि हदिे। 

ङ. कृषक सिुह गठि िथय परिचयलि कय्मिय संलग्ि तिकय् ि व््म्तिको भूमिकय ि म्जभिेवयिी 
िोतिे। 

च. कृषक सिुह व््वस्थयपि,सुपरिवके्षण,अिुगिि िथय िूल््यंकि प्रणयलीलयई ववकयस गिे। 
४. ननदेलिकाको प्रयोग गनुयपने अवस्था:्स तिदेमशकयको प्र्ोग देहय्कय अवस्थयिय हुिेछ। 

क. कृवष क्षते्रिय संलग्ि तिकय्हरुको कयिकयिियहीलयई प्रक्रि्यगि रुपिय प्रभयवकयिी एव ं
सिन्व्यत्िक िविले गरि सुशयसि लयगु गिुमपिे अवस्थयिय 

ख. सिकयिी िथय गैि -सिकयिी तिकय्हरुियट कृवष सभिन्िी कय्मिि गिमको लयधग सिुह गठि 
िथय व््वस्थयपि गिुमपिे  आवस्थयिय 

ग. सिुहको ्ोजिय िजुमिय गिुमपिे अवस्थयिय 
घ. सिुह हहिकोष संकलि िथय परिचयलि गिुमपिे अवस्थयिय 
ङ. सिुहिय लेखय व््वस्थयपि गिुमपिे अवस्थयिय 
च. सिुहिय िििेद व््वस्थयपि गिुमपिे अवस्थयिय 
छ. ववमिन्ि सिोकयिवयलय पक्षको भूमिकय ि म्जभिेवयिी िोतिुपिे अवस्थयिय 
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पररच्छेद २ 

कृषक समुह गठनका आधारहरु,सदस्यहरुको छनौट र समुहको वगीकरण 

५.समुह गठनका आधारहरु: सिुह गठि गदयम देहय्कय आियििय गरििेछ। 

क. कृषकहरुको आवश््तिय ि स्थयिववशषेको कृवष उत्पयदिको सभ्भयव््िय 
ख .सेवय पु्यमउिु पिे घिििुी संख्य ि कृषक संख्य 
ग.  कृषकहरुको आधथमक,सयियम्जक म्स्थति ि श्रोिसयििको अवस्थय 
घ.  कृषक सिुहिय ववमभन्ि वगमकय कृषकहरुको प्रतितिधित्वको सुतिम्श्चििय 
ङ.  सिुहिय आवद्ि गियउि वयस्िववक कृषकहरुको सुतिम्श्चििय ि छिौट 

६ .कृषक समुह गठनका िाचग सदस्यहरुको छनौट गदाय ध्यान ददनुपने बुँदाहरु: सिुह गठिको 
प्रयिम्भभक अवस्थयिय वयस्िववक कृषकहरुको छिौट तु्रहट भएिय सिुह अतघ िढि िसतिे भएको 
हुियले सदस््हरु च्ि गदयम देहय्कय कुियहरुिय ध््यि हदिु पिेछ। 
क. सयझय कय्म उद्देश्् मलएकय 
ख. सियि सयियम्जक एव ंआधथमक स्िि भएकय 
ग. सकभि सयक्षि एवं मशक्षक्षि कृषकहरु भएकय ि शैक्षीकस्िििय सियििय भएकय। 

घ. सिुहगि कय्मिय सि् हदि सतिे 

ङ. उत्पयदि सिुहको हकिय सकेसभि सँगसँगै खेि भएकय 
च. एउटै सिूदय्िय िसोियस गिे 

छ. एकयघिको एक जिय भन्दय िहढ सदस्् एउटै सिुहिय सदस््िय मलिसतिे छैिि।् 

ज. कुिै एक सिुहिय आवद भई सकेको सदस्् अको त््स्िै प्रकृतिको सिुहिय आवद हुि सतिे 
छैि। 

झ. कृवष पेशयलयई िुख् पेशयको रुपिय अंगयलकयम हुिुपिे। 

७. समुहको वगीकरण: सिुहकय सदस््हरुको लैधगकं सहभयधगिय,सिुहले तिम्श्चि गिेको क्षेत्रगि 
आियि सयथै िूल्् श्रृंखलयको आियििय कृषक सिुहलयई ववमिन्ि सिुहहरुिय वगीकिण गिम 
सक्रकिेछ। 

क) लैधगकं सहभयधगियको आियिियः 
क .िहहलय कृषक सिुह 

ख .पुरुष कृषक सिुह 

ख) क्षेत्रगि आियिियः 
क. ियली सिुह  
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ख. ियगियिी सिुह 

ग. वीज वमृ्व्द सिुह 

घ. ियहुिी पयलि सिुह 

ङ. िेशि खेिी सिुह 

च. कृवष िजयि व््वस्थयपि सिुह 

छ. च््यउ िथय ििकयिी खेिी सिुह 

ज. सयिय मसचंयई सुियि सिुह 

झ. िहुउद्देश्् कृवष सिुह  

ग) िूल्् श्रृंखलयको आियिियः 
क.कृवष सयियग्री उत्पयदि सिुह  

ख. उत्पयदि सिुह 

ग. प्रशोिि सिुह 

घ. संकलक िथय िजयिीकिण सिुह,ईत््यहद 

 

 

पररच्छेद ३ 

समुह गठन प्रक्रिया, काययसलमनतको संरिना र पदाचधकारीको म्जभमेवारी 
८. समुह गठन प्रक्रिया: सभिम्न्िि वडयकय जिप्रतितिधिको िोहवििय िपमशल ििोम्जिको प्रकृ्य 

अवलभिि गिी सिुह गठि गरििेछ। 
क) प्रयिम्भभक कृषक भेलय 

१.इच्छुक कृषकहरुको भेलय िथय अमभिुखीकिण कय्मिि आ्ोजिय गिे। 

२.सिोकयिवयलय तिकय्हरुलयई आिन्त्रण गिम सक्रकिे 

३ .कृषकहरु िध््े एकजियले म्जभिेवयिी लयई िेितृ्व गिे।कृषक भेलय संचयलिकय लयधग  

४.कृषक भेलयको उदेश्् ि आवश््किय वयिे जयिकयिी पयिे। 

ख) छशिि संञ्चािन  

१. कृषक भेलयको उद्देश्् ि आवश््किय ( सिुह गठिको उद्देश्् ि आवश््किय) फवस्ििृ रुपिय वप्र 

पयिे।  

२. कृषक भेलयकय  एजेण्डयहरुिय ििश: छलफल गदै  िदुयँगिि हटपोट गिी तिणम्  पुम्स्िकय  ि्यि 

गिे।  
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३. सिुह सदस्् िन्ि ईच्छुक व््यम्तिहरु छिौट गिी  ियियवली ि्यि गिे।  

४. उति भेलयले िदथम समिति गठि ि कय्म ववभयजि गिे। 

 

ग) िदथम समितिको िैठक संचयलि 

१.िैठककय ववष् वस्िुहरु ि् गिी िदथम समितिकय सदस््हरुलयई जयिकयिी हदिे 
२ .सभिम्न्िि िय्हरुलयई तििन्त्रण गिे  
३.आवश््क कयगजयि ि्यिी गिे 
४.सिुहको वियिको खयकय ि्यि पयि े

५.सिुह हहिकोष सभिम्न्िि तिणम्  गि े

६.सभिम्न्िि तिकय्िय ववियि दियम गियउि म्जभिवेयिी हदिे 

७.िदथम समिति गठि भएको एक िहहिय मभत्र प्रयिम्भभक सयियिण सभयको आ्ोजिय गिे 
घ) प्रयिम्भभक सयियिण सभयको संचयलि ि म्जभिेवयिी 

१. सयि सदस््ी् कय्म समितिको गठि गिे 

२. सिुहको वयवषमक कय्म ्ोजिय िथय कय्मिि ि्यि गिी अिुिोदि गिे 

३. ववियि िस््ौदय ियधथ छलफल एंव स्वीकृि गिे 

४. िैंक खयिय संचयलि सभिम्न्ि तिणम्  गि े

५. आवश््किय अिुसयि तिण्महरु गिे 

९ .कायय सलमनतको संरिनााः कृषक सिुहको कय्म समितििय िहिे गिी सियवेशी मसद्ियन्िको 
आियििय देहय् ििोम्जिको संिचिय िहि ेछ। 

१. अध््क्ष-१ 

२ . उपयध््क्ष-१ 

३. सधचव-१ 

४. कोषयध््क्ष-१ 

५. सदस््-३ 

मिधश्रि कृषक सिुहको हकिय कय्म समितिको पदयधिकयिी अन्िगमि अध््क्ष,उपयध््क्ष,सधचव ि 
कोषयध््ङ िध््े कभिीिय १ पदिय िहहलय अतिवय्म हुिुपिे छ। ्स ियहेक सिुहल े तिश्चसि 
व््म्तिहरुलयई सं्ोजक िोकेि ऋण उपसमिति, आधथमक उपसमिति,प्रयववधिक उपसमिति,प्रचयिप्रसयि 
उपसमिति िथय िजयि व््वस्थयपि उपसमिति जस्िय उपसमितिहरु गठि गिी म्जभिेवयिी प्रदयि गिम 
सतिेछ। ऋण उपसमिति कोषयध््क्षको सं्ोजकत्विय गठि गिुम पिे छ। मिधश्रि सिुहको हकिय 
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कय्म समितििय कभिीिय ३५ %  िहहलय प्रतितिधित्व सुतिम्श्चििय गियउिु पिे छ।सिुह गठि एवि ्
हहिकोष परिचयलिको सन्दभमिय प्रजयियम्न्त्रक पवदिी अवलभिि गिुमपिे छ। 

१०. पदाचधकारीको काम,कतवयय र अधकार: कृषक सिुहको कय्म समितिकय पदयधिकयिीहरुको 
कयि,किवम्  ि अधिकयि ववियिको दफय ५ िय िोक्रकए ििोम्जि हुिेछ। 

 

पररच्छेद ४ 

समुह षवधान 

११  .समुह  षवधान: सिुह ववियि कुिै संघ/संस्थयको उदेश्् प्रयम्प्िकय लयधग क्रि्यकलयप संचयलि गिम 
िियईएको   िीति,ति्ि िथय कयिुिको दस्ियवेजको सिुह ि सदस््हरुलयई उद्देश्् प्रयम्प्ििय 
सहज गियउिे खयलको हुिुपिे छ.कृषक सिुहले अिुसूची १ अिुसयिको ववियि िियउिु पिेछ। 

क) कृषक सिुह ववियििय हुिुपिे प्रिुख गुणहरु 

१. खिेपयलको संववियि ि कयिुिसँग िियखझिे 

२. सफय,स्पष्ट,एक आपसिय िियझिे,सिल भयषय प्र्ोग भएको 
३. प्रजयिम्न्त्रक ढंगले चुियवी प्रकृ्यद्वयिय पदयधिकयरिहरुको तिवयमचिि हुिे प्रयवियि ियखखए  

४. ववियि संसोििको प्रयवियि भएको 
५. िहहलय सहभयधगियलयई प्रोत्सयहि गरिएको  

६. कय्मकयरिणी समिति सयियिण सभय िथय सयियिण सदस््हरुिीच शम्ति सन्िुलि भएको 
ख) ववियि िियउिे िरिकय 

१. उपसमितिले िस््ौदय ि्यिि गि े

२ . ििूिय ववियिको प्र्ोग गिेि प्रित््ेक दफय उपदफयिय छलफल गिी आफ्िो संस्थयको 
उदेश्् अिुसयि िस््ौदय ववियि ि्यि गिे 

३. िस््ौदय ववियिलयई सयियिण सभयिय छलफल गिी पयरिि गिे 

४. पयरिि ववियिलयई सभिम्न्िि संस्थयिय दियम गियउि पहल गि े

 

ग .ववियि संशोिि: ववियि संशोििकय लयधग अपियउिु पिे केही चिणहरु िल प्रस्िुि गरिएको 
छ ववियि संशोिि उपसमिति गठि गिे। 

१. संशोधिि ववियिलयई कय्म समितििय प्रस्ििु गिी पयरिि गिे 

२ . सयियिण सभयको कम्भििय तिम्श्चि िहुििद्वयिय पयरिि गिे 

३. संशोधिि ववियिलयई पहहले दियम गरिएको कय्मल्िय पेश गिे 
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४ . सभिम्न्िि कय्मल्ले संशोधिि ववियिलयई स्वीकृि गिेपतछ ियत्र ववियि संशोिि भएको 
ियतििेछ । 

पररच्छेद-५ 

कृषक समुह दताय, पुनगठयन तथा नषवकरण 

१२. कृषक समुह दताय गनाेः फयल्गुिन्द गयउँपयमलकयको कृवष इकयईिय कृषक सिुह दियम गरििेछ।्सको 
लयधग कृषक सिुह ववविण फयियि सहहिको तिवदेि फयियि(अिुसूची ७)िथय सिुह ववियि 
(अिुसूची १) सहहिको तिवेदि सो गयउँपयमलकयिय पेश गिुमपिे छ।्सकय लयधग गयउँपयमलकयले 
कृषक सिुह दियमको लयधग रु ५०० /-ियजस्व शुल्क मलई दियम गिे छ। सयथै सो सिुहलयई कृवष 
ववकयस शयखयले कृषक सिुह दियम प्रियण-पत्र (अिुसूची ३)हदिुपिे छ ।्सिी दियम गरिएको कृषक 
सिुहको अवधि २ वषमको िहिे छ। 

१३ .कृषक समुह पुनयगठन गने: ववियििय उल्लेख भए ििोम्जि कृषक सिुहले आफ्िो आवश््कियको 
आियििय सिुह पुिमगठि गिम सतिेछ।सयथै कृषक सिुहको सयियिण सभय िषमको एकपटक भयद्र 
िसयििसभििय गिुमपिे हुन्छ।कृषक सिुहल ेआफ्िो सिुहको सयियिण सभय ि पुिगमठि गिी 
कृवष इकयईलयई जयिकयिी हदिु पिेछ। 

१४ .कृषक समुह नषवकरण गने: कृषक सिुहले आफ्िो कृषक सिुह दि्मिय प्रियण-पत्रको २ वषम अवधि 
पूिय भैसकेपतछ िववकिण गिुमपिे छ।्सको लयधग कृषक सिुहले प्रयप्ि गिेको कृषक सिुह दियम 
प्रियण-पत्र सहहिको तिवेदि कृवष इकयईिय भ्यद सक्रकएको ३५ हदि मभत्र पेश गिुम पिेछ ि 
सोको लयधग रु २५०/-ियजस्व शुल्क मलई िववकिण गिेछ।भ्यद सक्रकएको ३६ औ ंहदि देखख एक 
वषम सभि रु १००/- थप ियजस्व शुल्कमलई िववकिण गिेछ।एक वषमसभि पति िववकिण 
िगिेको खण्डिय प्रतिवषम रु१५०/-को दिले िववकिण शुल्क थप हँुदै जयिेछ। 

 

पररच्छेद ६ 

समुह श्रोतरदहतकोष संकिन तथा पररिािन 

१५. श्रोतरदहतकोष पररिािन : (१)  सिुहिय संकलि भएको िकि िम्जकको िैंकिय खयिय खोली जभिय 
गिुम पदमछ ि सिुहको अध््क्ष वय सधचव ि कोषयध््क्षको सं्ुति दस्िखिियट सो खयियको 
संचयलि गिुमपिे छ। 

(२) सिुहले गिेको कुल लगयिीिध््े कभिीिय ५० प्रतिशि लगयिी कृवष क्षेत्रिय लयगयति गिुम 
पिेछ। ऋण प्रवयह गदयम लयग्िे व््यज दि सयियिण सभयले तिियमिण गिे छ।कुिै कृषक सिुहल े
उति सिुहको सदस्् ििहेको व््तिलयई लगयिी गिम पयउिे छैि। 
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पररच्छेद ७ 

समुहमा िेखा व्यवस्थापन 

१६. समुहमा िेखा व्यवस्थापन: सिुह संचयलिको तिम्भि आधथमक िथय व््वसयत्क कयिोवयििय 
तिभियिुसयि कय िुख् चयिवटय खयिय ियखेि सिल िरिकयले लेखय व््वस्थयपि गिम सक्रकिे छ। 

 क) सभपनत खाता: ्स खयियिय कृषक सिुहहरुको स्वमित्विय िहेको ििियल,जय्जेथय,सभपति 
लगय्ि लगयिी िकि,अरुियट पयउिुपिे िकि आहद सियवेश गरिएको हुन्छ।्सिय खयस 
गिी सिुहको ियििय िहेको िगद िथय िैंक िौज्दयि,लगयिी ,ऋण हदएको िकि,अरुियट 
पयउिु पिे हहसयव,िेमशि,फतिमचि,घि जग्गय ,सवयिी सयिि आहद हहसयवहरु सियवशे 
गरिएको हुन्छ। ्सिय सिुहको सभपति वदृ्धि हुदय डेववट ि घटदय िेडडट हुन्छ। 

 ख) सामान षविी तथा आभदानी खाता: ्स खयियिय कृषक सिुहहरुको सिसयियि ि सेवय 
वविीियट प्रप्ि िकि लगय्ि लगयिी िथय ऋणियट प्रयप्ि व््यज आभदयिी,व््यपयिी छुट 
सुवविय,संघ संस्थयिय प्रयप्ि अिुदयि,सदस््िय वय प्रवेश शुल्क,म्स्थि सभपति भयडयिय हदए 
वयपि प्रप्ि िकि,हजमिय वयषि प्रयप्ि िकि आहद आभदयिी सियवेश गरिएको हुन्छ। ्स 
खयियको अन्त््िय देखयईिे कुल िौज्दयि सयियन््ि्य डेववट हुन्छ। 

 ग) सामान खररद तथा खिय खाता : ्स खयियिय कृषक सिुहहरुले खरिद गिे सिसयियि ि 
सोको ढुवयिीिय लयग्िे ज््यलय िथय खचम लयगय्ि कय्यमल् संचयलि खचमहरु -िलव ,भत्तय 
,ििमि ,घिभयडय,ियियपयिी,ववजुली,व््यज खचम,ह्रयसकटी िकि,िैठक भत्तय ,वववि आहद 
खचमहरु सियवेश गरिएकय हुन्छि।््स खयियको अन्त््िय देखयइिे कुल िौज्दयि 
सयियन््ि्य िेडडट हुन्छ। 

 घ) दानयत्व खाता: कृषक सिुहहरुले अरुलयई िुझयउिु पिे सिै प्रकयिको हहसयव िकि ्स 
खयियिय चढयउिु पदमछ। ्सिय सदसे्कहरुको शे्ि पूंम्ज,िचि िकि,डडपोम्जट िकि 
,ििौटी िकि,ऋण िकि,कसैलयई भुतियिी हदिु पिे हहसयव लगय्िकय अन्् हदत्त्वहरु 
सियवेश गरिएको हुन्छ।्स खयियिय खचम डेववट हुन्छ भिे आभदयिी िेडडट हुन्छ।्सिय 
खचम(डेववट),आभदयति(िेडडट)ि शेष(िौज्दयि)गिी िीिवटय िहलहरु िहेकय हुन्छि।्सभपति 
(िगद िथय म्जन्सी)खयिय,आभदयिी खयिय,खचम खयिय ि दयत्त्व खयिय ििश:अिुसूची 
११,१२,१३ि१४ अिुसयि िियउि सक्रकिेछ ।आवश््किय अिुसयि अन्् सहय्क खयियहरु 
पति प्र्ोग गिम सक्रकिे छ। 
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पररच्छेद ८ 

समुह संिािन र पररिािन 

१७. समुह सिंािन र पररिािन: सिुह संचयलि िथय परिचयलि देहय् ििोम्जि हुिेछ। 

क.  सिुहको सिस््य एवं आवश््कियको पहहचयि िथय प्रथमिकिय:  सिुहकय कतिप् सिस््यहरु 
हुि सतछि ि िी सिै कृवष संग सभिम्न्िि िहुि पति सतछि।कृवष सँग ैसभिम्न्िि कतिप् 
सिस््यलयई उपलब्ि श्रोि, सयिि, सिुह सदस््हरुको क्षििय एवं प्रववधिहरुको आियििय 
तििीहरुको प्रयथमिकिय िोक्रक सिल एवं कि सधचमलो सियियि पहहले िै खोज्िु पिेछ। 

ख. सिुह संचयलिको लयधग ति्िहरुको ववकयस: आफ्िो उद्देश््हरु पुिय गिम हिेक सिुहल े
आफ्िय ति्िहरु िियउिु पिे छ।अन्् ति्िहरुको सयथै आफ्िय पदयधिकयिीहरुको च्ि 
ववधि ि तििको कय्म अवधि पति तिििय सियवेश भएको हुिुपिे छ। 

ग. आ्िूलक क्रि्यकलयपहरु: सिै सिुह सदस््हरुले,व््म्तिगि एवं सिुहगि रुपिय सिेि 
उिीहरुमसि उपलव्ि श्रोि ि सयिि अिुसयि आफ्िो इच्छयिुकूल एउटय वय त््ो भन्दय िढी 
आ्िूलक कृ्यकलयपको थयलिी गिुम पिे छ। 

घ. पूिस्कयिको व््वस्थय: प्रत््ेक वषम सहितिकय आियििय छयतिएको सिैभन्दय ियम्रो कयि गि े
एक सदस््लयई सियवेशीकय आियििय आफ्िै श्रोि ि हहिकोषियट पुिस्कयि हदिे व््वस्थय 
मिलयउि सक्रकिे छ। 

ङ. गयउँपयमलकयको िफम ियट प्रिुख प्रशयसकी् आधिकृि वय तिजले िोकेको प्रतितििी १ जिय 
सदस्् ििभेद तिरुपणकय सभिन्ििय उति समितिको व््यख्य िै अम्न्िि हुिेछ। 

 

पररच्छेद ९ 

समुहमा मदभेद व्यवस्थापन 

१८. िदभेद व््वस्थयपि प्रक्रि्य :सिुह परिचयलिको सभिन्ििय उम्ब्जएकय हिेक िदभेदहरुको तिरुपण 
सभिम्न्िि वडय स्िि/सेवय केिद्रिय िहिे कृवष प्रयववधिकले गिे छ।्सरि वडय स्िि/सेवय केन्द्रिय 
गरिएको तिरुपणसँग असहिि हुिे पक्षले सभिम्न्िि स्थयति् िहको आधथमक ववकयस शयखय/कृवष 
शयखय/कृवष क्षेत्र हेिे शयखय/ईकयइिय पुिियवेदि गिम सतिेछ।उति शयखय/ईकयइले गिेको तिरुपणसँग 
असिहि हुिे पक्षले सभिम्न्िि स्थयति् िहको उप-िे्ि/उपयध््क्षको सं्ोजकत्विय िपमशल 
ििोम्जि गहठि ३ सदस््ी् िदभेद व््वस्थयपि समिति सिक्ष पिियवेदि गिम सतिेछ। 

क. जि प्रतितिधिको िफम ियट उपयध््क्ष सं्ोजक १ जिय 
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ख. कृषक प्रतितिधिको िफम ियट ियम्ष्ि्कृषक सिुह िहयसंघ प्रतितिधि सदस्् १ जिय 
ग.सभिम्न्िि तिकय् िफम  ियट सदस्् आधथमक ववकयस शयखय प्रिुख/प्रयववधिक प्रतितिधि १ जिय 
िदभेद तिरुपणकय सभिन्ििय उति समितिको व््यख्य िै अम्न्िि हुिेछ। 
 

 

पररच्छेद १० 

कृषक समुहमा योजना तजुयमा र श्रोत साधनको षवकास 

१९ .योजना तजुयमा प्रकृया: कृषक सिुहले कृवष कय्मििो ्ोजिय िजुमिय प्रकृ्यलयई देहय्कय आियििय 
आ्ोजिय तिियमण गिी ्ोजिय िजुमिय गिुमपिेछ 

क.  आ्ोियको ियि 

ख  .पषृ्ठिूमि : आ्ोजियको आियिभूि िथ््यंक,संभयविय,अवसि ि चूिौति 

ग  .आ्ोजियक ोो उद्देश्् 

घ. आ्ोजियको प्रतिफल 

ङ.  आ्ोजिय सचंयलि गरििे क्षेत्र 

च. आ्ोजियको अवधि 

छ. आ्ोजियको कृ्यकलयपहरु 

ज. लयभयम्न्वि परिवयि संख्य:प्रत््क्ष िथय अप्रत््क्ष,न््ूि आ् वगम,िहहलय,दमलि,जिजयति आहद  

झ. आवश््क कयिक ित्वहरु 

ञ. आधथमक सयियंश 

ट. आ्ोजियको क्रकमसि:सिुहको आफ्िै लगयिी,सयझेदयिीिय संचयमलि 

ठ. आ्ोजिय कय्मन्व्ि व््वस्थयपि,अिुगि,िूल््यश्र्ि प्रकृ्य 
ड. आ्ोजियको दीगोपियकोलयधग गरििे कय्मववविण  

ढ. आ्ोजियियट हुिे वयियविणी् प्रभयव 

ण. (वयवषमक कय्म ्ोजियको ििूिय ढयँचय अिुसूची १५ िय उल्लेख गरिएको छ।) 

ि. स्थयिी् श्रोि सयििको ववकयस ि संचयलि:(१)सिुहको ियह्र् तिभमिियकय सयथै उत्पयदिको 
प्रति इकयई खचम पति घटयउिकय लयधग सिुहल े स्थयिी् श्रोि सयििको ववकयस ि 
संचयलििय उधचि ध््यि हदिुपिे छ। 
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पररच्छेद ११ 

सरोकारविा ननकायको भूलमका एवं उत्तरदानयत्व 

२१. फाल्गुनन्द गाउँपालिका कृषष इकाईाः 
क. सिुहको कय्मिि िथय िजेट आवश््कियको आियििय गयउँपयमलकयको कय्मिि ि िजेट 

िियउिु पिेछ।सिुहको कय्मिि िथय िजेट कृवष प्रयववधिकले मसिै वय सभिम्न्िि वडय 
कय्यमल् ियफम ि गयउँपयमलकयको आधथमक ववकयस समितििय पठयउिु पिेछ। 

ख. कृवष इकयईले आफ्िो िथय वडय कय्यमल् ियिहििय िहह कय्म गिम सिै प्रयववधिक 
किमचयिीहरुको सभपूणम कय्मको आियवधिक िेकडम ियखु्न पिे छ। ्ो सूचीले कृषक 
सिुहहरुलयई सघयउिे सभभयववि सि ै ि कुिै खयस सि्िय वयस्िववक रुपिय उपलब्ि हुिे 
किमचयिीहरुको पहहचयि गियउँछ।  

ग. कृषक सिुहको हयलको सखं्य तििको ववकयसको ववमभन्ि िह(गठि हुि लयगेको,संचयमलि 
हुि लयगेको िथय परिपतव हुि लयगेको)को आँकडय कृषक सिुह,वडय कय्यमल्को िेकडमियट 
परिियजमि गिुम पिे छ। 

घ. कृवष इकयईले ववष् ववशषेज्ञ सहहिको टोली गठि गरि सिुह िंठकिय भयग मलिे ,सिुह 
सदस््हरुको ियमलि संचयलि गिे ि सिुह सदस््हरुले संचयलि गिेको कय्मििहरुकव 
सुपरिवेक्षण एवं अिुगिि गिे कयिको कय्मियमलकय िियउिु पदमछ ि सोही हिुसयि 
परिचयलि गिुम पिेछ। 

ङ. सिुहकय सदस््हरुलयई सिस््य पहहचयि गिम ि तििको सियियि गिम सह्ोग पु्यमउिे िथय 
क्रफल्डिय कय्मिि कृवष प्रसयि कय्मकियमहरुलयई सिेि ियमलि हदिुपिे छ। 

च. उत्पयदि खचम घटयउि ि जग्गयको उत्पयदकत्व िढयउकय लयधग स्थयिी् एवं ियह्् श्रोिहरुको 
कुशलियपूवमक उप्ोग गिे ज्ञयि,सीप एवं िरिकयहरु क्रफल्डिय कयि गिे कृवष प्रसयि 
कय्मकियमले मसकयउिु पिे छ। 

छ. हयलको अिुभवले एउटय सिुह परिपतव ि आत्ितिभमि हुिु अगयवै सघयउिे ियतिसहरुको सेवय 
ियग अति िढेि जयि सतिे संकेि हदन्ट।िसथम कृवष ववकस शयखयले ववद््ियि सिुहहरुको 
िदमलदो ियग िवढोस्भन्िे हेतकय ियखु्न पिेछ।अन््थय,्स्िय म्स्थति उत्पन्ि हुि सतदछ क्रक 
भववष््िय सेवयको लयधग हुिे ियग कतिप् ि्यँ सिुह गठिको कयिणले पुिय गिम 
िसक्रक्ोस।् 

२२. वडा कायायिय र सवेा केन्राः 
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क. वडय कय्यमल् ि सवेय केन्द्रकय प्रिुख ि प्रयववधिककले सिुहको गठि संचयलि ि अन्िि 
परिपतव हुिुिय प्रयववधिक सह्ोग गिुम पिे छ। 

ख. वयवषमक कय्मियमलकयिय आफ्िो कय्मक्षेत्रकय कृषक सिुहहरुको िैठकिय भयग मलिे,कृषक 
सिुहको तििीक्षण गिुम पिे छ। 

ग. आफ्िो कय्मक्षेत्रको ववद््ियि कृवष अवस्थयको आियिभुि आँकडयहरु संकलि गिुम पिे छ। 

घ. कृषक सिुहहरुलयई उिीहरुको सिस््य पहहचयि गिम,आफ्िो क्षििय,चयहिय ि श्रोि अिुसयि 
तििको सियियि गिम सघयउँदय पथप्रदशमक,ियमलिकियम,गति प्रदयि गिम ,सिन्व्कियम िथय 
कय्मिि कय्यमन्व्िको रुपिय कयि गिुमपिे छ। 

ङ. सिुहको कृ्यकलयप ि प्रगति अियवधिक अमभलेख एउटय फयियि िय उल्लेख गिी ियखु्न पिे 
छ। 

च. वडय कय्यमल् ि सेवय केन्र प्रिुख गयउँ कय्मवपकयको कय्यमल्सँग सभपकम  ियख्न उििदय्ी हुिु 
पिे छ। 

छ. वडय कय्यमल् ि सवेय केन्द्र प्रिखले सभभव भए श्रोि,ििूिय एवं सिुहको कृ्यकलयपको 
अिुभवहरुको एउटय पुम्स्िकय िियउिू पिे। सिै वडय कय्यमल्कय पदयधिकयिीहरुले ्सिय 
सहय्िय गिुम पिे छ।्ी अमभलेख वय सयििहरुको संकलि एवं िववकिण भैिहिु पिे छ। 

ज. कृवष प्रसयि कय्मकियमहरुले सिुह िैठकलयई सघयउि आफ्िो सयप्ियहहक वय पयक्षक्षक वय 
ियमसक कय्मियमलकय ि्यि गिुम पिे छ ि वडय कय्यमल्िय िथय आफ्िै प्र्ोगको लयधग ियखु्न 
पिे छ ि हिेक सिुह िैठकिय भयग मलिु पिेछ। 

झ. वडय कय्यमल् ि सेवय केन्द्रिय िहिे प्रयववधिकले सिुहिय कृषकहरुको सिस््य 
पहहचयि,प्रथमिक्रककिण एवं सिस््य सियियिकय लयधग PC/PS िरिकय अपियउि सह्ोग 
गिुमपिे छ। 

ञ. गतिशील सिुहहरुलयई आफ्िय िौसिी एव ं वयवषमक कय्मिि कय्यमन्व्ि ियमलकय िियउि 
उिीहरुले सह्ोग गिुमपिे छ।उिीहरुले सिुहहरुलयई चयहहिे कृवष सयियग्रीहरु,ऋण ि 
प्रयववधिक सेवय िथय सह्ोगको सूची ि्यि पयिम िदि गिुमपिे छ। 

ट. कृषक सिुह ववविण अिुसूची ७ अध््यवविक गदै जयिु पिे छ। 

ठ. सिुहको तिण्म एव ंकय्महरु संकलि गिम प्रतिवेदि फयियिहरु फयियि ि ं३ ि फयियि िं ४ 
भिुम पिे छ। 
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पररच्छेद १२ 

सुपररवेिण,अनुगमन एव ंमूल्यांकन 

२३. सुपररवेिण,अनुगमन एव ं मूल्यांकन : संघी् कृवष,िूमि व््वस्थय िथय सहकयिी िन्त्रयल्,कृवष 
ववभयग ि िी ियिहिकय तिकय्हरु िथय प्रयदेमशक कृवष िन्त्रयल्,कृवष ववभयग ि िी 
ियिहििकय तिकय्हरुको कृषक सिुहको सुपरिवेक्षण,अिुगिि एवं िूल््यंकि जुिसुकै सिय्िय 
गिे छ। आवश््क िथ््यंकहरु िुख्ि्य प्रतिवेदि फयियििय सियवशे कृषक सिुहहरुल ेप्र्ोग 
गिम ियमसक ि वयवषमक प्रतिवेदि फयियिहरु ि सिुह स्िििय ववश्लेषण वडय कय्यमल् ि सेवय 
केन्द्र स्िििय प्रतिवेदि ि्यिी अम्न्िि रुपिय फयल्गुिन्द गयउँपयमलकय कृवष ववकयस शयखयको 
प्रिुखलयई हदिु पिे छ। 

 

पररच्छेद १३ 

षवषवध 

२४. सभबन्ध (linkage) र समन्वय (coordination): कृवष ववकयसकय कय्मििहरुिय सिोकयिवयलय 
ववमभन्ि सिकयिी एव ं गिै सिकयिी तिकय्हरुिीच आपसी सभिन्ि ि सिन्व् हुिु अति 
आवश््क छ।तििको स्थयपिय औपचयरिक एवं अिौपचयरिक,व््म्तिगि िथय आधिकयरिक रुपिय 
हुिसतदछ।जुिसुकै अवस्थयिय पति कृवष प्रसयिकय पदयधिकयिीहरुले सिै स्िििय(क्रफल्ड देखख 
केन्द्र सभि)अन्् सभिम्न्िि तिकय्हरुलयई कृवष ववकयसकय ववमभन्ि चिणहरुिय गतिशील एव ं
सकयियत्िक सह्ोग पु्यमउि प्रेरिि गिमिय तिणम् क एवं अहं भूमिकय खेल्िु पिेछ। 

क. कृवष ववकयसको सभपूणम म्जभिेवयिी गयउँपयमलकयको कृवष ववकयस शयखय एवं ्स अन्िगमि 
कय्मिि पदयधिकयिीहरु उपि पदमछ। त््सकयिण,कृवष ववकयस शयखयले ऋण,सयिग्री एवं मसचयई 
उपलब्ि गियउिे तिकय्हरु ि सयथै िजयि व््वस्थय मिलयउिे संस्थयहरुसँग सभपेक स्थयवपि 
गिुमपिे छ। 

ख. कृवष ववकयस शयखय िथय ्स अन्िगिकय सभिम्न्िि पदयधिकयिीहरुले कृषक 
सिुह,गय.पय.िम्ज.स स.ियम्ष्ि् एवं अन्िियम्ष्ि् गैि सिकयिी संस्थयहरुसँग ति्मिि सभपकम  
ियखु्न पिे छ। 

ग. वडय स्िि ि सेवय केन्द्रिय िहिे कृवष प्रयववधिकले स्थयिी् ियजिीति िथय तिवयमधचि 
जिप्रतितििीहरुसँग पति ियम्रो सभपकम  स्थयवपि गिुम पदमछ । ्सको अलयवय कय्मक्षेत्रिय 
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िहेकय सिकयिी कय्यमल्,स्थयिी् तिकय्कय पदयधिकयिीहरु,स्कूलकय मशक्षकहरु,व््यपयिीहरु एव ं
सहकयिी संस्थयकय सदस््हरुसँग वषमको २ पटक सिन्व् िैठक ियखु्न पिेछ। 

२५. समुह गठनको गत खिय सभबन्धमा: कुिै ि्यँ कृषकसिुह गठिको लयधग आवश््क पिे खचम 
स्थयिी् दििेट अिुसयि सिुह गठि गिे तिकय्ले गिेछ भिे सिुहको अन्् खचम जस्ि ति्मिि 
िैठक,सयियिण सभय आहद लगय्ििय लयग्िे अन्् खचमहरु सिुहको आफ्िो श्रोिियट व््होिुम पिे छ। 

२६.कृषक समुहको आवद्धता: कृवष पेशयको ियि्ि द्वयिय कृवष क्षेत्रिय ्ोगदयि पु्यमउिे उद्देश््ले 
सभिम्न्िि सिकयिी कय्यमल्िय दियम भएकय कृषक सिुहहरु एवं कृवष सहकयिीहरु सभिम्न्िि 
स्थयिी्,म्जल्लय,प्रयदेमशक ि संघी् िहिय ियम्ष्ि् कृषक सिुह िहयसंघिय आिव्द हुि सतिेछ। 

२७.कृषक समुहको सहकारीकरण: कृषक सिुहलयई िढी सक्रि्,प्रभयवकयिी,हदगो ि कृषकहरुको उन्ििीिय 
झिै ्ोगदयि गिम सक्रकिे छ।गयउँपयमलकयियट स्वीकृि सहकयिी ऐि अिुसयि िोक्रकएकव शिमहरु पुिय 
भएको हवस्थयिि कृषक  सहकयिी संस्थय दियम गिम ्ोग्् हुि सतिेछि।्कृषक सहकयिी संस्थय गठि 
गदयम देहय्कय आियि पूिय भएकय संस्थय िढी हदगो हुि सतिेछि।् 

क. कृषक सिुहको रुपिय ३ वषमको अिुभव भएको । 

ख. प्यमप्ि िचि संकलि एव ंसंचयलि भएको । 

ग. व््वसयत्क कृ्यकलयिहरु संचयलि गिम सक्षि भएको।सयथै सिुहको ियििय िहेको सभपूणम 
चल-अचल सभपति उति सिुह भंग भएि ििको सहकयिी दियम भएतछ सो सहकयिीको ियििय 
स्वि: हुिेछ। 

२८. अमान्य हुने: ियधथ जुिुकै कुिय लेखखएको भएिय पति िेपयलको प्रचमलि िूल कयिुिसँग ियखझिे 
्स्िय दफयहरु ियखझएकय हदसभि अियन्् हुिेछि।् 

२९. कानूनी लिखतहरु ववेसाइटमा राख्नपने: ्ो तिदेमशकय सवमसयियिणको जयिकिी ि सुववियको लयधग 
गयउँपयमलकयको वेिसयइटिय ियखखिेछ। 

३०.उजुरी सुन्ने: ्ो तिदेमशकयको कय्यमन्व्िको िििय कुिै उजुिी पिम आएिय सो सभिन्ििय 
गयउँपयमलकयले तिणम्  गिेछ ि गयएपँयलक्रककयले गिेको तिणम्  अम्न्िि हुिेछ। 

३१. कारबाहीको अवस्था: प्रस्ियव स्वीकृि भएकय अिुदयिग्रयहीले प्रस्ियव ि सभझौिय अिुसयिको 
कय्मिि सभपन्ि िगिी प्रयप्ि अिुदयिलयई दरुुप्ोग गिेको पयइएिय िेपयल सिकयिको ऐि ति्ि 
िथय कयिूि ििोम्जि कयिवयही गिी सिकयिी िकि सिकयिी ियँकी सिह असुल उपि गरििेछ। 

३२. षविषे काययिम सभबन्धमा: िेपयल सिकयिले िीति िथय कय्मिि िथय िजेट वतिव्् ियफम ि 
ल््यइएकय ववशेष अिुदयिकय कय्मििहरु सोही ििोम्जि कय्यमन्व्ि हुिेछि।् 
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३३.प्रिलित कानून िाग ू हुने: प्रचमलि कयिुििय व््वस्थय भएकय ववष्हरुकय सभिन्ििय सोही 
ििोम्जि ि ्स अतघ सभिम्न्िि तिकय्ियट भएको गिेकय कयिहरु ्सै तिदेमशकय ििोम्जि भएको 
ियतििेछ। 

३४.संिोधन र बिाउ: ्स तिदेमशकयको जुिसूकै िुँदय वय दफय आवश््किय अिुसयि गयउँ कय्मपयमलकयले 
संशोिि गिम सतिेछ। 
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अनुसूिी १ 

कृषक समुहको षवधान 

 

प्रस्तावना 
 िेपयल जस्िो ववकयसोन्िुख िुलुकको लयधग सिुहको अवियिणय अत््न्ि िहत्वपूणम छ।त््सिय 
पति कृवष ववकयसको सन्दभमिय सिुहले अझै अहि ् भुमिकय खेल्दछ।कृषक कृषकले भरिएको हयम्रो 
जस्िो देशिय मसमिि जिशम्ति ि श्रोि सयििियट कृषकवगम िीच ्थोधचि सेवय पु्यम्उि कहठि ि 
िढी खधचमलो पति हुिे हँुदय कृषक सिुह सेवयप्रवयह गिम उप्ुति ियध््ि हुि सतछ।्स सन्दभमिय 
सिुह गठि देखख मलएि संचयलि ि परिपतव अवस्थय िपुगेसभि अत््न्ि सयवियिी मलिुपिे 
हुन्छ।हमलकति सि् िढी िै लयगयएि सिुहले िुिमरुप पयउिु पदमछ। स्वि:स्फुिम सिुहिय हदगो ि 
स्वयवलभिी हुन्छि।्सिुह गठि भएपतछ सिुह मभत्र ्ोजिय िजुमिय कय्यमन्व्ि अिुगिि,िूल््यंकिको 
सयथै िैंठक संचयलि जस्िय कय्महरु सही अथमिय संचयलि गिुम पछम।सिुहमभत्रको 
पयिदमशमिय,प्रजयियम्न्त्रक अभ््यसि इियन्दयिीियियट सिुह लक्ष्् ि सुढृढ िन्ििे कुिय तिम्श्चि छ।                                                                     

 कृवषजन्् वस्िुको उत्पयदि,उत्पयदकत्व िढयउि,उत्पयदि सियग्री सुलभ िियउि,उत्पयहदि 
सयियग्रीको बििी ववििण,भणडयिण व््वस्थयपि गिी उन्िि वीउ एवं आ्वदृ्धि,िचि संकलिियट 
आत्ितिभमि हुिको लयधग फयल्गुिन्द गयउँपयमलको कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन ननदेलिका,२०७७ 
को अधिििय िही कृवष इकयईको सह्ोगिय श्री ...................................कृषक सिुह गठि गिी ्ो 
ववियि ि्यि पयरिएको छ । 

 

१. प्रारम्भभक  

१.१ संक्षिप्त नाम र प्रारभभ: 

क)्स सिुहको ियि"श्री ..............................................................कृषक सिुह-२०७६"िहिे छ। 
ख)्ो ववियि सिुह फयल्गुिन्द गयउँपयमलकय गयउँ कय्मपयमलकयको कय्यमल्िय दियम भएवपछ िुरुन्ि 
लयगु हुिे छ। 
१.२ पररभाषा: ववष् ि प्रसंगको अको अथम िलयगेिय ्ो ववियििय  

क .सिुह भन्िले ्स ववियििय उल्लेखि कृवष कय्मद्वयिय   कृवष उपजको उत्पयदि,उत्पयदकत्व 
िढयई आ् आजमि गिम इच्छुक कृषकहरुको सिुहलयई जियउिे छ। 
ख. सदस्् भन्ियले कृषक जो ..................................कृषक सिुहको उदेश्् अिुसयि उत्पयदि ि 

उत्पयदकत्व िढयउि ववियिको दफय ३ ििोम्जि सदस््िय मलएको हुन्छ। 
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ग. कय्मसमिति भन्ियले"ववियि अिुसयि तिवयमधचि अध््क्ष,उपयध््क्ष,सचव,सहसधचव,कोषयध््क्ष 
िथय सदस्् पदयधिकयिीहरुलयई जियउिे छ। 

घ. सयियिण सभय भन्ियले ्स ववियिको दफय ४ ििोम्जि गहठि सभयलयई जियउिे छ। 

१.३ सिुहको छयप स्गोलोघेिय मभत्र ्स सिुहको ियि" श्री...................................................कृषक 
सिुह-२०७७" पढ्ि सक्रकिछे्। 

१.४ समुहको कायायिय: ्स सिुहको कय्यमल् पयँचथि म्जल्लय फयल्गिुन्द गयउँपयमलकय वडय 
िं............िय िहिेछ। 

१.५ समुहको दताय: कृषक सिुह फयल्गुिन्द गयउँपयमलकय,गयउँ कय्मपयमलकयकयव 
कय्यमल्,फयतिेप,पयँचथििय दियम गिुम पिे छ। सयथ ैअतिवय्म रुपिय आन्िरिक ियजजस्व कय्यमल्िय 
सिेि दियम गरि स्थयई लखेय िभिि (PAN) मलिु पिे छ। 

 

२. उद्देश्य र कायय 
२.१ उदेश्य: सदस््हरुको सयियम्जक,आधथमक ,कृवषजन्् व््वसयत्क,हहिलयई ध््यििय ियखख देहय्िय 
उल्लेखखि सिुहको उदेश्् हुिेछ 

क. कृवष व््वसय्लयई आिुतिकीकिण एवं ववववधिकिण गिी उत्पयदकत्व,उत्पयदि वदृ्धिकय लयधग 
एक जुट भई कयि गिे। 

ख. सदस््हरुको आधथमक िथय सयियम्जक म्जविस्िि उठयउिे। 

ग. सदस््हरुिय स्वयलभििको ज्ञयि,पयिस्पयरिक सह्ोग ि मििव््त्ियको भयवियमसल गिे। 

समुहको षवधानको दफा २.१ बमोम्जमका उद्देश्यहरु पूरा गनय यो समुहिे देहाय बमोम्जम 
काययहरु गने छ। 

१. उन्िि प्रववधिियट खेिी गिी उत्पयदि एवि ्उत्पयदकत्व िढयउिे, 

२. ववज वदृ्धि गिी आत्ि तिभमि हुिे 

३. उन्िि प्रववधि अपियउि े

४. कृवष उत्पयदिियट आ् वदृ्धि गिे 

५. सिुहियट िजयि व््वस्थयपि गिे 
६. कृषकद्वयिय उत्पयहदि िस्िकुो िूल््िय एकरुपिय ल््यउिे, 

७. भणडयिणको व््वस्थय, 
८. सदस््को सीपिय वदृ्धि गिमकय लयधग अन्् कय्मििहरु िजुमिय गिी संचयलि गिे, 

९. सदस््को आधथमक अवस्थय सुियि गिम सतिे क्रकमसिकय अन्् कृ्यकलयप संचयलि, 
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१०. सदस््हरु वीच स्वयलभिि,पयिस्परिक सह्ोग एवि मितिव्््ीिय अमभवदृ्धि गिी 
ति्मिि िचि गिे ियिी प्रविमि गिे, 

११. सिुह सदस््हरुिय उत्पयदिशील आ्िुलक एवं सीपिूलक उदेश््कय लयधग सदस््हरुलयई 
सुलभ व््यजदििय ऋण प्रदयि गिे, 

१२. ्स क्षेत्र/भेगको कृषकहरुद्वयिय उठयइएको सिस््यहरु म्जल्लयस्िि,प्रदेशस्िि ि 
संघी्स्ििकय कृवष तिकय् ि अिुसन्ियि केन्द्र िथय अन्् तिकय्हरुलयई सभपकम  
जयिकयिी उपलब्ि गियई सियियि तिकयल्ि प्र्यस गिे , 

१३. उन्िि वीउ,ियसय्तिक िल,सुियरिएको औजयि,क्रकटियशक ववषदी आहद वविी ववििण गिे। 

१४. मसचयंई सुवविय उपल्वि गियउिे, 

१५. खेिी ववकयस ्ोजिय ि्यि गिम एव ंपकेट प््यकेज कय्मििलयई सह्ोग पु्यमउिे, 

१६. संघि कृवष ववकयस कय्मििलयई सघयउि पु्यमउिे, 

१७. िगदे ियली उत्पयदि,भण्डयिण,प्रसोिि िथय वविी ववििण व््वस्थय गिे, 
१८. उन्िि भुियम उत्पयदि िथय वविी ववििण गिे, 

१९. कृवष उपज उधचि िुल््िय खरिद वविी िथय ढुवयिी गिे 

२०. कृवष उपज भण्डयिण गिम गोदयिको सुवविय उपलब्ि  

२१. कृवष उपज प्रशोिि गिे 

२२. प्रशोिि िस्िु उधचि िुल््िय वविी गिे 

२३. श्रोिि हहिकोष संकलि गिे 
२४. सकंमलि वचि/हहिकोषको प्रभयवकयिी परिचयलि गि े

२५. सिुह वय सदस््लयई आवश््क पुति म गिम अन्् कय्म गिे 

२६. ियधथ उल्लेखखि उदेश््हरु पुति म गिम अन्् कय्म गिे 

३. सदस्यता: एकै उदेश्् एवं सियि आधथमक अवस्थय भएको एवं ्स सिुहको ववियिको परििी मभत्र 
िहिे इचछय व््ति गिेको व््म्तिलयई ्स सिुहको सदस््िय प्रदयि गिम सक्रकिेछ।िि सदस्् हुि 
चयहिे व््म्तिले कम्भििय सिुहकय सदस््हरुको मलखखि मसफयरिस सयथ अिूसूची-४ अिुसयि दिखयस्ि 
हदिुपिे छ। 
३.१ सदस्यताको िाचग योग्यता: 
      क.  आँफै खेिीपयिी गिम सक्षि भएको। 

ख. सिुहको उद्देश्् अिुरुप कय्म गिम ईच्छुक भएको। 

ग. सिुहको ववियि अिुसयि कय्म गिम िन्जुिी भएको 
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घ. कृषक कृषक िीच आपसी सह्ोग िढयउि ईच्छुक भएको। 

ङ. सदस््ियको लयधग १६ वषम उिेि पुगेको हुिुपिे छ।  

३ .२  साधारण सदस्य : सदस््िय शुल्क रु  .......तििी सयियिण सदस््ियको तिवदेि हदई कय्म समिति 
तिणम्  ििोम्जि सयियिण सदस््िय प्रप्ि गिम सति ेछ।्स्िो सदस््ले ियमसक िचि रु .......प्रत््ेक 

िहहिय जभिय गिुम पिे छ।सिुह गठि भईसकेपतछ कुिै पति ्ोग््िय पगुेको व््म्तिले सदस््िय 
मलि चयहेिय सिुहिय आवव्द प्रति सदस्् िियवि उति मितिसभि संधचि हहिकोष ि सोको व््यज 
सयथैति्ियिुसयिकय अन्् शुल्क िुझयई सदस््िय प्रयप्ि गिम सतिेछ। 

३.३ सदस्यता कायम नरहने अवस्था (सदस्यको अयोग्यता): कय्म समितिले तिभि अवस्थयिय 
सदस््हरुलयई सदस््ियको लयधग अ्ोग्् ठह्यमई सदस््िय सियप्ि गिम सतिछे। 

क. िोक्रकएको ियमसक िचि िथय अन्् तििुम पिे िकिहरु ३ िहहिय सभि ितििेिय। 

ख. ववियिको उद्देश्् ववपिीि कय्म गिेिय वय सिुहको िकि वय कयगजयि हहियमििय गिेिय वय 
अन्् कुिै कयिणले कय्म समितिियट तिस्कयशि गिेिय। 

ग. सदस््ियियट ियजीियिय हदएिय(सदस्् िहि िचयहेि मलखखि तिवेदि कय्म समितिले सदि 
मसफयरिस गिेिय) 

घ. अपियधिक कय्मिय संलग्ि भएको दोष प्रियखणि भएिय 
ङ. कृवष पेशय त््यगी अन्् कय्म गिम थयलेिय। 

च. ितृ््ु भएिय 
छ. सिुहको मसद्ििि वय ति्ि वय प्रतिष्ठयिय आँच आउिे कय्म गिेिय। 

४. साधारण सभाको अचधवेिन: कय्म समितिले िोकेको मिति ि सि्िय ्स सिुहको सधचवल े
अध््क्षको पियिशम मलई मलखखि सुचियद्वयिय सभपणूम सदस््लयई सयियिण सभयको स्थयि,सि्,मिति 
िथय एजेन्डयको जयिकयिी गियउिु पिे छ। 

४.३ साधारण समाको काम कतयव्य र अचधकार: 

क  .कय्म समितिको तिवयमचि गिम िथय गठि गिम।  

ख.   ववियि संशोिि गि े

ग  .वयवषमक िजेटको अिुिोदि गिे।  

घ . सिुहको वयवषमक कय्मिि स्वीकृि गिे। 

ङ .सिुहको वयवषमक कय्म ्ोजिय िियउिे। 

च.  सिुहले कय्म ्ोजिय िियउदय,कम्भििय ६० प्रतिशि कृवष कय्मिि िियउिे। 
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४.४ साधारण सभाको गणपूरक संख्या: सिुहको सयियिण सभयको िैंठकिय कम्भििय पति ५१% 
सदस््हको उपम्स्थतििय हुिु पिे छ। ्हद सो िभए फेिी ३ हदिमभत्र अको सभय िोलयउिु पिे 
छ।्सिय कुल सयियिण सदस््को २५% उपम्स्थति भएिय पति ्ो सभयको िैठक िस्िे छ। 

४.५ काययसलमनत गठन षवचध: 

क  .कय्म समिति गठि ववधि  

ख  .कय्म समितििय अध््क्ष ,सधचव,कोषयध््क्ष िथय सदस््हरु हुिे छि।् आवश््किय अिुसयि 
उपयध््क्ष िथय   सहसधचवको पति व््वस्थय गिम सक्रकिे छ। 

ग  .कय्म समितिकय पदयधिकयिीहरुको िंठक हिेक िहहिको  ........ गिे हुिेछ। िि आवश््किय 
भए जुिसुकै सि्िय पति िस्ि सतिे छऽ 

घ  .कय्म समितिको पदयधिकयिीहरुको कय्म अवधि २ वषमको हुिेछ।  

ङ  .कय्म समितिको कुिै पद खयली भएिय सयियिण सदस्् िध््ेियट कसैलयई पति 
 समितिको वहुििियट ििोतिि गिम सतिेछ।कय्मसमितिको पदिय  

च  .कय्मसमितिको  कोिि २ ि ३ लयई ियतििेछ िथय तिणम्  िहुििद्विय हुिेछ। 

ज.सयियिण सभयकय सदस््हरुले आफु िध््ेियट तिवयमचि प्रकृ्द्वयिय 
अध््क्ष,सधचव,कोषयध््क्ष,िथय अन्् पदयधिकयिीहरुको च्ि गरि कय्मसमिति गठि गि ेछ। िि 
अध््क्ष सधचव,कोषयध््क्ष िध््े एक पदिय िहहलय सदस्् अतिवय्म रुपिय हुिु पदमछ। 

४.६ काययसलमनतको काम,कतयव्य र अचधकार: 

क  .ववियिको परिधि मभत्र िही ,सिुहको उद्देश्् अिुरुप सयियिण सभयले गिेको िीति तिदेशिलयई 
पयलि गिे। 
ख. सिुहको वयवषमक कय्मिि िियउिे िथय सिुहकव कृ्यकलयपहरु संचयलि गिे 

ग. सिकयिी िथय गैि सिकयिी संस्थयहरुसँग सभपकम  वदृ्वव गिे कृवष सभिम्न्ि अन्् संघ 
संस्थयहरुसँग सभपकम  गरि िढी भन्दय िढी सह्ोग प्रयप्ि गिे। 

घ. सहकयिीिय जयिे प्र्यस गिे। 

ङ. सिुहको कय्म् ोजिय िियई लयगु गिे। 
च. सिुहको वयवषमक प्रतिवेदि िियउिे ि प्रस्िुि गिे। 

४.७ समुहको बैठक: सिुहको ति्मिि िैठक प्रत््ेक िहहियको....... गिे िस्िे छ।सिुह िैठकहरु कय्म 
समितिले तििो गिेको ठयउँ मिति ि सि्िय ति्मिि रुपिय िस्िेछ। पुवम तिियरिमि िैठकिय कुिै 
सदस््ले भयग मलि िैठकहरुिय उपम्स्थि िहुिे सदस््लयई सिुह सहमििको आियििय तिष्कयमसि 
गरििेछ। 
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५. पदाचधकारीको काम,कतयव्य र अचधकार 

५.१ अध्यिको काम कतयव्य र अचधकार : 

क  .आवश््किय अिुसयि  सिुहको िैठक ि सयियिण सभय िोलयउिे। 

ख  .िैठकको अध््क्षिय गिे िथय िैठक ति्न्त्रण गिे।  

ग .सिुहलयई कृ्शील गियउिे ि उद्देश् प्रयम्प्िकय लयधग आवश््क कय्म गिे। 

घ  .कुिै ववष्िय ििदयि हुदय िि िियिि भएिय तिणयम्क िि हदिे। 
ङ  .ववियििय िोक्रकए अिुसयि सयियिण सदस््ले ियग गिे अिुरुप ववशेष सयियिण सभय िोलयउिे।  

च . 
छ. सिुहले िोकेकव कयि कयिियही गिे। 

ज. सिुहिय उठेकय वववयदहरु सियियि गिे। 

झ. सिुह ि स्थयति् िहको सभिम्न्िि तिकय्हरुसँग सभपकम  व््म्तिको रुपिय कयि गिे। 

ञ. सिुहको तिणम् ,वयवषमक सयियिण समितिकय तिणम् ,वयवषमक प्रगति प्रतिवेदि लगय्िकय 
कयगजयिहरु आवश््किय अिुसयि सभिम्न्िि तिकय्िय पेश गिे। 

ट. सिुह सदस््हरुलयई आफ्िय सिस््यहरुको पहहचयि ि तििको प्रयथमिकिय िोतिे सघयउिु ि 
सयथै उति सिस््यहरु सियियि गिे,कय्मिि ििउि ि कय्यमन्व्ि गिे लगयउिे। 

ठ. सदस््हरुलयई कृ्यमशल गियई सिन्व् ि सहकय्म गिे। 

ड. सिुह सदस््हरु िीच ििभेद व््वस्थयपिकय लयधग सहम्जकिण गिे। 

५.२ उपाध्यिको काम कतयव्य र अचधकार 

क  .अध््क्षको कय्मिय सह्ोग गिे।  

ख.  अध््क्षको अिुपम्स्थतििय अध््क्षले गिे सिै कय्म गिे। 

ग. कय्म समितिले िोकेको कय्म गिे। 

 

५.३ सचिवको काम कतयव्य र अचधकार 

क  .अध््क्षसँगको पियिशमिय िैठक िोलयउिे।  

ख. िैठकको ि्यिी गिे। 

ग. सिुहको तिणम्  पुम्स्िकय ि्यि गिे। 

घ. सिुहको सभपूणम कयगजयिहरु सुिखझि ियखे्न । 

ङ. सिुह िैठक एवं सयियिण सभयियट पयिीि तिणम् को कय्यमन्व्िकय लयधग पहल गिे। 

च. वयवषमक प्रतिवेदि ि्यि पयिी सयियिण सभयिय पेश गिे। 
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छ. सिुहको कय्म् ोजिय तिियमणिय सह्ोग गिे। 

ज. कय्मसमितिले िोकेको कय्म गिे। 

५.४ कोषाध्यिको काम कतयव्य र अचधकार 

क .सिुहको हहिकोष िकि ति्मिि उठयउिे ि फिफयिक गिे। 

ख.  सिुह हहिकोष व््वस्थयपि गिे। 

ग. सिुहको सिै कोषको हहसयि क्रकियि सुिक्षक्षि ि दरुुस्ि ियखे्न। 

घ. सिुहको वयवषमक िजेट ि्यि पयि े ि सयियिण सभयिय वयवषमक प्रतिवेदि पेश गिे एव ं
लेखयपरिक्षण गियउिे। 

ङ. सिुह अध््क्ष वय सधचव संग मिमल खयिय संचयलि गिे। 

च. कय्मसमितिले िोकेको अन्् कय्म गिे। 

५.५ कायय सलमनत सदस्यहरुको काम कतयव्य र अचधकार 

क  .आवश््किय अिुसयि  सिुहकय अन्् उपसमितििय िहह म्जभिेवयिी िहि गिे। 

ख. कय्मसमितिले िोकेको अन्् कय्म गिे। 

६.आचथयक व्यवस्था 
६.१ आचथयक श्रोत 

क  .्स सिुहको सदस््हरुियट प्रयप्ि सदस््िय शुल्क  

ख. सिुहको अन्् कृ्यकलयपियट भएको आभदयिी 
ग. सिुहको सदस््ले िचि गिे ियमसक िकि 

घ. सिुहियट ऋण लगयिी गदयम प्रयप्ि ब््यज 

ङ. सिुहले अन्् संियि संस्थयियट पयएको अवसिियट सिुह सदस््ले पयउिे तिम्श्चि 
पयरिश्रमिकियट.........प्रतिशि लेिी 

च. सिुह सदस््ले आफ्िो ियिियट गिेको िचि 

छ. बिलभव शुल्क 

 

६.२ दहतकोष: 

क  .श्री ............................कृषक सिुहको एक हहिकोष हुिे छ। 

ख. श्री..............................िैकिय सिुहको खयिय िहिे छ। 
६.३ दहतकोष पररिािन: 

क  .हहिकोष िकिको कभिीिय ५० %कृवष कय्मिय संचयलि गिुम पिे छ। 
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 ख .सिुह सदस््लयई आवश््किय भएिय हहिकोषियट  ऋण  ि सयपटी मलि सतिे छि।् 

ग  .सदस््ले ऋण ियग गिे अिुसूची -५ अिुसयि तिवदेि हदिुपिे छ। 

ग. कृवष कय्मको लयधग मलइएको ऋणिय ...........प्रतिशि ियमसक ब््यज लयग्िे छ। 

घ. अन्् ऋणिय ............ प्रतिशि ियमसक व््यज लयग्िे छ। 

ङ. ियमसक ब््यज,ियमसक िचि िकि एवं रिणी सदस््ले िोक्रकए ििोम्जि ऋण क्रकस्िय प्रत््ेक 
िहहिय िुझयउिु पिे छ। 

च. ऋण मलदय ऋण िकिकय ............. प्रतिशि सेवय शुल्क िुझयउिु पिे छ। 

छ. .............. िैंकिय सिुह अगुवयि अध््क्ष वय सधचव ि कोषयध््शक्षको सं्ुति दस्िखि ियट 
खयिय संचयलि हुिेछ। 

 

श्रोििहहिकोष वपिचयलिकय उपय्लयई िूख्ि्य दईु वगम(आवश््क खचम ि आन्िरिक लगयति)िय 
ववभयजि गिम सक्रकन्छ। 
क( आवश््क खचम:आवश््क खचम भन्ियले कय्यमल् ि प्रशयसतिक खचम भन्िे जियउँदछ। 

१. कय्यमल् खचम(कयपी,कलि,ववल,भौचि,फयइल,िम्जष्टि,खयिय,पत्रपबत्रकय) 
२  .चमफतिमचि ख  

३  .ढुवयिी िथय घि भयडय  

४.  अन्् संस्थयसँग सदस््िय मलँदय तििुम पिे खचम ि िववकिण खचम 
५.   लेखय परिक्षण खचम 
६  .ववववि (सिुहको िैठकिय धच्य ियस्िय आहद)। 

ख) आन्िरिक लगयिी ि आन्िरिक लयधगिी भन्ियले सिुह मभत्रको सदस्् िीचको लगयिी भन्ि े
जियउँदछ। जस्िै  

क. उत्पयदििूलक कय्म(उत्पयदि िथय उत्पयदि सयियग्री खरिद बिक्रि) 

ख. िल,िीउ,ियली संिक्षण,ििकयिी िोट बिरुवय क्रकटियशक प्र्ोग गिम 
ग. आ्िूलक कय्म गिम(ियख्रय,िंगुिपयलि आहद)। 
घ. घिेलु आ्िूलक कय्म गिम(स्थयिी् सीप,िेशि पयलि,मसलयईिुियई,ियहुिी पयलि,ििकयिी 

खेिी,किेसयियिी आहद) 

ङ. सयियम्जक कय्म जस्िै सफयई अमभ्यि,पहहिो ति्न्त्रण,वकृ्षयिोपण,कुलो 
तिियमण,स्वयस्थ््,वयियविण संिक्षण आहद) 

च. सीप ववकयस जस्िै प््यक्रकङ,िसमिी, ियमलि 
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छ. िौद्ववक कय्म जस्िै ियमलि,प्रवचि,भ्रिण गोष्ठी आहद 

ज. सयियम्जक कय्म जस्िै िहहलय ववकस 

झ. पूँजी लगयिी,कजयम प्रवयह ,शे्ि खरिद आहद। 
६.४ षविभब िुल्क 

क  .ियमसक िचि िकि िोकेको सि्िय ितििेिय पहहलो िहहिय प्रति हदि ............ ववलभि 
शुल्क लयग्िेछ। 

ख.  दोश्रो िहहिय प्रति हदि ............... िलभि शुल्क लयग्िे छ। 

ग. िेश्रो िहहिय प्रति हदि............... 

घ. चौथो िहहियियट सदस््िय खयिेज हुिेछ। 

ङ. प्रत््ेक िहहिय िुझयउिु पिे ऋण क्रकस्िय ि ब््यज ििुझयएिय प्रति िहहिय............. पति हदि 
दोश्रो िहहिय...........प्रति हदि ि िेश्रो िहहिय ........... प्रति हदि बिलभि शुल्क लयग्िे छ। 
चौथो िहहिय ऋण िकि ब््यजहरु रिणी ि जियिी सदस््हरुियट असुल उपि गरििेछ। 

च. एक सदस््को जियिी िसेको सदस््ले अकयमको पुि जियिी िस्िे छैि। 

छ. जियिी सदस््ले ऋण पयउिे छैि िि रिणी तििी सके पतछ जियिी सदस््ले ऋण पयउि 
सतिे छ। 

ज. ऋण मलएको सदस््ले अरु सदस््को जियिी िस्ि पयउिे छैि। 

झ. ऋण मलिको लधग............... सभि उक सदस््को जियिी......सभि दईु सदस्् ....... सभि 
िीि सदस््को जियिी चयहहिेछ। 

६.५ िगानीको सुरिण 

    कुिै पति व््म्तिले आफ्िो ियििय जभिय भएको हहिकोषको अधिकिि ९०५ सभि ियत्र ऋण 
मलि पयउिे छ। ्हद व््म्तिको ियििय संकमलि हहिकोषको ९०५ भन्दय िढीऋणमलिु पिे भएिय 
सोही सिुहकय अन्् २ जिय सदस््को सयिूहहक जियिीिय ऋण हदि सक्रकिे छ। ऋण मलिेव््म्तिले 
तििुम पिे सयँवय ि ब््यज ि कि ितििेको ि तििम िसकेको खण्डिय जियिी िसेकय सदस््ियफम ि 
असुलउपि गरििेछ।्हद जियिी ियफम ि पति असलउपि हुि िसकेको अवस्थयिि िेपयल सिकयिकव 
प्रचमलि ति्ियिुसयि कयिियही प्रक्रि्य अगयडी िढयईिेछ। ऋण लगयिी एव ं असुलउपि गिम ऋण 
उप(समितिको स्वीकृति मलिु पिे छ। ऋण उप समितिकय सदस््हरु कसैको पति जियिी िस्ि 
पयईिे छैि। 
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६.६ िेखापररिण 

  प्रत््ेक कृषक सिुहले िजष्टडम लेखय परिक्षण अतिवय्म रुपिय गियउिु पदमछ। ्सिी गरिएकय लेखय 
परिक्षणहरु वयवषमक सयियिण सभयको पूणम िहुििियट अिुिोदि गिुम पदमछ।िुियफय सभपुणम सदस््लयई 
प्रत््ेक वषमको लेखय पिीक्षण पतछ तिजहरुको हहसयव खयियिय जभिय गिुमपदमछ। 

७ षवषवध 

७ .१ ननवायियन सभबम्न्ध व्यवस्था  

     ्स सिुहको कय्मसमिति कय्मि िहेको अवस्थयिय सोही कय्मसमितिल ेि सो समिति कय्ि 
ििहेकव अवस्थयिय सयियिण सदस््हरुको िैठकले तिवयमचि अधिकृि ति्ुम्ति गिे छ।सो 
तिवयमचििय पति खचम कय्म समितिले व््वस्थय गिे छ।्सिय कय्मसमितिको पदयधिकयिीहरुलयई 
ििदयि वय सहितिद्वयिय सयियिण सभयको सदस््हरुले छयन्िेछि।् 

७.२ पदावचध 

क  .कय्मसमिति सदस्् िथय पदयधिकयिीहरुको पदयवधि तिवयमधचि भएको मिति देखख २ 
वषमको हुिे छ। 
ख. सो गहठि कय्मसमितिको पदयवधि सियप्ि हुि १ िहहिय अगयवै सिुहको सयियिण सभय  

िोलयई ि्यँ कय्म समितिकव चुियव गियउि अतिवय्म हुिेछ। 
ग. कय्म समितिले ववियििय उल्लेखखि आफ्िो कय्मकयल सियप्ि हुि १ िहहिय अगयव ै

तिवयमचि गियउि िसकेको िथय तिजकव कय्म अवधि सियप्ि भएपहट सो कय्मसमितिल े
आफ्िो समितिको िैठक िोलयई एउटय िदथम(प्रिन्ि वय ि्यिी)समिति खडय गिी सो िदथम 
समितिद्वयिय सयियिण सभयको िैठक िोलयई ि्यँ कय्म समितिको गठि गिे छ। 

घ. कय्मसमितिको पदयवधि सियप्ि हुि अगयव ैकय्मिि कय्मसमिति कुिै क्रकमसिियट भंग 
हुि गएिय भंग भएको कय्मसमितिले आफ्िो म्जभिय िहेको कयगजयि िगद म्जन्सी 
कय्मभयि सिेि सभपुणम सदस््को सभय िोलयई अथवय कय्यमल् सधचव भए सो लयई 
िुझयई सोको भपयमई मलि पिे छ।सो िगिेिय ्स सिुहलयई हयिी िोतसयिी भएिय सो 
कय्मसमितिकय अध््क्ष ि सधचव दवुैले सं्ूति रुपिय व््वहोिुम पिे छ। 

७.३ उभमेदवारकव अयोग्यता: 
क .(व््म्ति) जो कृवष पेशयिय संलग्ि छैि। 

ख. (व््म्ति) जो कृवषको सिुहिय छैि। 

ग. (व््म्ति) जसले सिुहको उद्देश्् ववपिीि कय्म गदमछ। 
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घ. (व््म्ति) जसको ियतिसक अवस्थय सयियन्् छैि। 

ङ. फौजदयिी अमभ्ोगिय सजयए पयएको व््म्ति। 

७.४ अषवश्वासको प्रस्ताव: सयियिण सभयको सदस््हरु िध््ेियट एक तिहयई सदस््हरुल े
कय्मसमिति उपि अववश्वयसको प्रस्ियव ल््यई दईु तिहयई सदस््हरुियट सो प्रस्ियव भएिय 
कय्मसमिति ववघटि हुिे छ।िि अववश्वयसको प्रस्ियव आएिय सफयईको िौकयियट िम्न्चि गरििे 
छैि। 

७.५ राजीनामााः ्स सिुहको अध््क्षले उपयध््क्ष सिक्ष वय सधचव सिक्ष ि अध््क्षियहेक अन्् 
कय्मसमितिकय पदयधिकयिीहरुले अध््क्ष सिक्ष ियजीियिय हदि सतिेछि। कय्मसमितिको 
िैठकियट स्वीकृि िभए सभि तििीहरु आफ्िय पदिय िहयली िही िहिेछि।् 

७.६ षवधान संिोधानाः सिुहको ववियि संशोिि गिम आवश््किय पिम आएिय सयियिण सदस््हरु 
िध््ेकय कम्भििय ५१ प्रतिशि सदस््को उपम्स्थतििय ववियि िस््ौदय पेश गरििे छ। सदस््हरु 
िध््ेकय उपम्स्थिी सदस््हरु िध््ैकय दईु तिहयई िहुििियट ववियि संसोिि िस््ौदय पयरिि 
भएिय संशोिि गरििे छ।सयथै संशोधिि ववियि गयउँ कय्मपयमलकयको कय्यमल्ियट अिुिोहदि 
िभएसभि संसोिि भएको ियतििे छैि। 

७.७ ननयम बनाउने: सयियिण सभयले आन्िरिक सचंयलि ति्िहरु िियउि सतिेछ। 

७.८ उप सलमनतहरु गठन गनय सक्नेछ: सयियिण सभयले एवं कय्मसमितिल े सयियिण सभयको 
स्वीकृि मलई आफ्िय कय्मििहरु संचयलि गिी सिुहको लक्ष्् ि उदेश्् प्रयप्ि गिम उपसमितिहरु 
िियउि सतिेछ। 
७.९ षवघटन: सिुहको ववियि ििोम्जि कय्म सचंयलि गिम िसक्रक वव उदेश्् प्रयप्ि गिम असफल 
भए वय प्रत््ेक वषम सिुह िववकिण िभएिय सिुह ववघटि हुिे छ। ्सिी सिुह ववघटि भए 
िचि िकि सभपुणम सदस््लयई क्रफियम गिुम पिे छ। 

७.१० समुह छोड्नु पने अवस्था र सदस्यको मतृ्यु र सदस्यिे पाएकफ अवसर: कुिै पति 
सदस््ले सिुह छोड्ि चयहेको खण्डिय तिजको ियििय संकलि भएको हहिकोष िकिियट ३५ 
कटय गरि ियँकी िकि भुतियिी हदईिेछ। ्हद कुिै सदस््को ितृ््ु भएिय तिजले िचि गिेको 
सभपुणम िकि तिजको सिभन्दय िम्जकको आफन्िलयई सिुहले हदिे ब््यज सहहि क्रफियम 
हदईिेछ। सिुहले कुिै पति संघि संस्थय ि कय्यमल्ियट पयएको कुिै पति अवसि सह्ोगहरु 
आवश््किय हेिी सिुहको िैठकियट तिणम्  गियई पयलो पयलो गिी सिै सदस््ले पयउिे गिी 
ववििण गरििेछ। 
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७.११ समुहको िि अिि सभपनत: सिुह ववघटि भए पश्चयि सिुहको चल अचल सभपति गयउँ 
कय्मपयमलकयको कय्यमल्को तिणम्  ििोम्जि हुिे छ। उति तिणम्  धचि ििूझेको खण्डिय 
गयउँपयमलकयको उपयध््क्ष सिक्ष तिवेदि गिम सक्रकिेछ ि सो सन्दभमिय उपयिे्क्षको तिणम्  ि ै
अम्न्िि हुिेछ। 

फयियि िं.१ 

कृषक सिुह दियम फयियि 

म्जल्लय:- 
१.दियम ि:ं- 

२ सिुहको ियि:- 

३ सिुहको क्रकमसि :- 

४ सिुहको ठेगयिय :- 

  गय.पय ि ि.पय.:- 
    वडय ि ं :-  

५ गठि मिति :-  

६ जभिय सदस््:-िहहलय :-..............पुरुष ...............  

कृषक सिुह दियम फयियि गठि हँुदय सिुहको उदेश्् :-  

 

 

 

फयियि िं २ 
आधथमक वषमको अन्त््िय सदस्् संख्यको म्स्थति 

आधथमक वषम सदस्् संख्यिय 
थप/घट ि जभिय 
िचि कोष 

सदस््द्वयिय जभिय 
भएको कोषको 
िौजुदय म्स्थति 

घट/िढको कयिण कोलि २ िय 
िढीको लयधग+घटीको लयधग - 
(धचन्ह लगयऔ) 

 संख्य   

 रु   

 संख्य   

 रु   

 संख्य   

 रु   
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फयियि िं ३ 

सिुहको िचि कोषको वयवषमक म्स्थति 

आधथमक वषम गि वषमको िकि रु िचि कोषिय घट  ÷िढको 
कयिण 

   

   

िोट:्ो ववविण(फयियि)आ.व.को पहहलो हदि (श्रयवण १ गिे)गयउँपयमलकयको कृवष इकयईद्वयिय 
अतिवय्म रुपिय अियवधिक िियई ियखु्न पछम। 
 

                                  फयियि िं ४ 

वडय कय्यमल् ि सेवय केन्द्रले पेश गिुम पिे चौियमसक ववविण 

चौियमसक अवधि:-प्रथि/द्वविी् /ििृी् 

गय.पय. :- फयल्गुिन्द गयउँपयमलकय वडय िं :- 
कृषक/पसु सिुहको ियि:- 

उत्पयदकत्व क)इकयई:-                              ख) जभिय लयगि:- 

उत्पयदकत्व(उत्पयदि÷क्षेत्रफल):- 

उत्पयदिको बििी िूल्् (रु इकयई:)-  

उत्पयदिको कुल िूल््:- 

कय्म ववविण  

सहभयगी सदस््हरुको संख्य 
प्रयप्ि सहय्िय रु.................श्रोि १ (.........)ियट:- 
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श्रोि २(...............)ियट:- 

क्षेत्रफल वय संख्य ि इकयई:- 

खुद आभदयिी(कुल आभदयिी-लयगि खचम):- 
कैक्रफ्ि 

अनुसूिी २ 

सिुह दियमको लयधग तिवेदि 

श्री गयउँ कय्मपयमलकयको कय्यमल् 

फयल्गुिन्द गयउँपयमलकय 
ियफम ि, श्री वडय कय्यमल् 

...............िं वडय 
            श्री............ शयखय ि संस्थयकव सह्ोगिय हयिी आफै संगहठि भई फयल्गुिन्द 
गयउँपयमलकय वडय िं.........िय गठि भएको हयम्रो सिुह दियम गिी पयउि तिभि ववविणहरु 
संलग्ि गिी िेपयली ियगरिकियको प्रतिमलपी सहहि ्ो तिवेदि पेश गरिएको छु। 

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

सिुह अध््क्षको दस्िखि 

मिति 

सिुहको ववविण  

कृषक सिुहको ियि.....................................स्थयपिय वषम...................... 
गयउँपयमलकयको ियि............................  वडय िं................... टोल.................... 

सिुहको उद्देश्् ........................................................................... 
सदस्् संख्य :पुरुष .......................िहहलय........................जभिय........................ 
पदयधिकयिीहरुको ियि 

ि स ियि पद शैक्षक्षक 
्ोग््िय 

उिेि  जग्गय 
क्षेत्रफल 

दस्िखि फोटो 

१  अध््क्ष      

२  उपयध््क्ष      

३  सधचव      

४  कोषयध््क्ष      

५  सदस््      

६  सदस््      
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७  सदस््      

ति्मिि िैठक िस्िे हदि............................... 

प्रति िहहिय सिुहको हहिकोषिय संकलि हुिे रु................................. 

हयलसभि हहिकोषिय जभिय िकि रु......................   मसफयरिस गिे को सही 
अनुसूिी ३ 

कृषक समुह दतायको प्रमाण-पत्र नमूना 
फयल्गुिन्द गयउँपयमलकय 

गयउँ कय्मपयमलकयको कय्यमल् 

फयतिेप,पयचँथि 

प्रदेश िं.२,िेपयल 

 

कृषक समुह दताय प्रमाण-पत्र 

      सिुह पद्ितिलयई सुव््वम्स्थि गदै कृवष प्रसयि कय्मलयई टेवय पु्यमउिे उद्देश््ले ्स 
म्जल्लयको फयल्गुिन्द गयउँपयमलकय वडय िं.................... िय मिति ................................. िय 
गहठि श्री ..................................षककृ  सिुहलयई सिुहलयई ्स कय्यमल्को अमभलेखिय दियम 
गिी ्ो प्रियण -पत्र प्रदयि गरिएको छ।  

 

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

कृवष ववकयस शयखय                                         प्रिुख प्रशयसकी् 
अधिकृि 

 

कृषक सिुह दियमको प्रियणपत्रको पछयडड पयियिय ियखे्न  

ि स िववकिण मिति िववकिण गिेको 
दस्िखि 

कैक्रफ्ि 
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अनुसूिी ४ 

सदस्यताका िाचग आवेदन फारामको नमुना 
श्रीियि अध््क्ष ज््ू, 

..........................कृषक सिुह 

 

िहोद्, 

      ि ्स सिुहको ववियिलयई स्वीकयि गिी सिुहको सदस््िय प्रयप्ि गिम इच्छय भएकोले 
ति्ियिुसयि सदस््िय प्रदयि गिम हुि वविम्र अिुिोि गदमछु। 

 

ववविण 

ियि:- 

ियवुको ियि:- 

शैक्षक्षक ्ोग््िय:- 
कृवष पेशयिय दखल:- 

खेिी/जग्गयको ववविण:- 

लगयउिे गिेको ियलीहरु:- 

सिुहको सदस््ियको मसफयरिस:- 

१)ियि:- 

दस्िखि:- 

२)ियि:- 

दस्िखि:- 

 

                                                                                                                                                   तिवेदक  

                                                                                                                               ियि:-................ 

                                                                                                                                दस्िखि: 



 

कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन ननरे्दशिका,२०७७ 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूिी ५ 

ऋण माग ननवेदनको नमुना 
श्रीियि अध््क्ष ज््ू , 
.................................................... 

ववष् :ऋण उपलब्ि गियई हदिे ियिे।  

िहोद्  , 
     उपिोति सभिन्ििय िलयई  ...................................आवश््किय पिेकोले कयिको लयधग  
.............अक्षरुपी.........................................ियत्र सिुह हहिकोषियट ऋण उपलब्ि गियई हदिु 
हुि अिुिोि गदमछु। सयथै ्सै तिवेदिको सयथ जियिी सदस््हरुको मसफयरिस पेश गिेको छू। 
ति्ियिुसयि..........(अक्षरुपी.................................ियत्र)ऋण क्रकस्िय,ियमसक ब््यज ,ियमसक िचि 
ति्मिि रुपले प्रत््ेक िहहिय िुझयउिे छु । 

 

जियिी सदस््हरु                                    तिवदेक 

दस्िखि:-                                           दस्िखि:- 

ियि:-                                               ियि:- 

ठेगयिय:- 
दस्िखि:- 

 

ियि :-  

ठेगयिय :-  

दस्िखि :-  

कय्यमल् प्र्ोजिको लयधग 

ऋण...............................(अक्षिेपी...................................ियत्र) 

ियमसक क्रकस्िय.....................................(अक्षिेपी......................................ियत्र) 
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उपलब्ि भएको मिति: 

उपलब्ि भएको चेक िं: 
 

कोषयध््क्ष            सधचव                      अध््क्ष 

 

 

 

अनुसूिी ६ 

तमसुकको नमूना 
मलखखिि पयचथि म्जल्लय फयल्गुिन्द गयँउपयमलकय वडय िं............ िस्िे 
............................................. छयिय छोिी पत्ती वषम.................को 
...................................................श्री कृषक सिुह ............................................ियट तिियमिण 
गरिएको ब््यज दि अन्् शिम(ति्ि)कय अधिििय िहह घि खचम िलिवीउ ि कृवष 
आ्ोजिय...........................,,......................कय्म गिमकय तिमिि सयपटी (ऋण)िगद 
...................................(अक्षिेपी रु.........................................................)्स 
सिुहको...............................िैक,शयखय कय्यमल्........................................................म्स्थि िहेको 
िचि खयिय............................................................... चेक ि.ं...............................ियट िुखझमलई 
भयखय ियखी िपमसल लेखखएको व््म्ति(सयक्षी)हो िोहवििय ्स सिुहको कय्यमल्ियट िुखझमलई 
हठक सयचो हो ियधथ किुमल्ि गरिएको भयखयमभत्र सयवय व््यज तििम िझुयउि सक्रकि भिे 
िेिो चल अचल सभपतिियट िेपयलको प्रचमलि ऐि कयिुि ििोम्जि असुल उपि गरि मलएिय 
िेिो िन्जुिी छ।िवपसल सयक्षी क्रकियिय सदि। 

 

िपमशल: 

...........................म्जल्लय.....................................गय.पय........................वडय िं..................िस्िे 

....................वषमको.......................................................म्जल्लय....................................गय.पय..........

............वडय िं........................िस्िे वषमको........................................................................ 
 

इति सभवि २० ..................सयल  
................................िहहिय..... गि.े............................िोज शुभि 
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अनुसूिी ७ 

समुह सदस्यको षववरण फारम 

    सिुहिय सदस्् िहेको सिै सदस््हरुको ववविण सभिम्न्िि सदस््लयई िै सोिेि लेखु्न 
पदमछ।ववविण हेिफेि भएपतछ पुि:ि्यि गरि ति्मिि रुपले सच््यउिु पदमछ। 
सिुहको ियि: 

ठेगयिय: 
ि स सदस््को 

ियि 

वडय ि ं गयउँ 
टोल 

उिेि मशक्षय  जमििको 
क्षेत्रफलय 

परिवयि 
संख्य  

कैक्रफ्ि 

१         

२         

३         

४         

५         

६         

७         

८         

९         

१०         

११         

१२         

१३         

१४         
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अनुसूिी ८ 

मालसक दहतकोष संकिन फारम 

सिुहको ियि: 

ठेगयिय: 
ि
स 

िय
ि 
थि 

                               ियमसक जभिय रु 

  िैश
ख 

जे
ष्ठ 

असय
ि 

सयउ
ि 

भ
दौ 

असो
ज 

कयतिम
क 

िंसी
ि 

पु
ष 

िय
घ 

फयल्गु
ि 

चै
त्र 
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अनुसूिी ९ 

समुहको िगानी रकम फारम 

सिुहको ियि: 

ि स मलिेब््तिको ठेगिय उद्देश्् िकि मलएको 
मिति 

िकि 
िुझयउिुपिे 
मिति 

मलिेको 
सही 
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अनुसूिी १० 

समुहको ऋण असुिी फाराम 

सिुहको ियि: 

ि स ियि 
थि 

ठेगयिय सयँवय रु ब््यज रु जभिय 
रु 

िुझ्िेको 
ियि 

िुझेको 
मिति 

िकि 
िुझ्िेको 
दस्िखि 

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

                              



 

कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन ननरे्दशिका,२०७७ 44 

 

अनुसूचि ११ 

सभपनत(नगद तथा म्जन्स)खाता 
२०........सयल.........................िहहिय 

मिति ववविण जभिय रु खचम रु ियँकी रु 

     

     

     

     

 जभिय    
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अनुसूिी १२ 

सामान बबिी तथा आभदानी खाता 
२०     सयल     िहहिय 

मिति ववविण िकि रु कैक्रफ्ि  
     

     

     

     

     

 

अनुसूिी १३ 

खररद तथा खिय खाता 
२०............सयल...............िहहिय 

मिति ववविण खचम िकि रु कैक्रफ्ि 

    

    

    

 जभिय   

 

अनुसूिी १४ 

दानयत्व खाता 
२०............सयल....................... िहहिय 

मिति ववविण आभदयिी रु खचम रु िोज्दयि रु कैक्रफ्ि 

      

      

      

 जभिय     
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अनुगमन तथा कृषक समुहबाट संिािन गररने वाषषयक काययिमको िाचग नमूना ढाँिा 
समुह संस्थाको नाम 

आधथमक वषम 
समिति,उपसमिति 

ि 
स 

आ्ोजिय
को ियि 

कयि 

(लक्ष््) 
कय्म 
वववि
ण 

(के 
गिे) 

वजेटको श्रोि सि
् 

अव
धि 

स्थय
ि(क
हयँ 
गिे) 

प्रिुख 
म्ज
भिेवय
िी 

अिुगियि 
िथय 
िूल््यंकि 

कैक्रफ्
ि 

सिुहको 
हहिकोष 

व्
म्तिग
ि 

ियह्र् 
श्रोि 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

प्रियखणकिण मिति: २०७६/०६/१७                                   आज्ञयल े

                                                            तििमल िुम्रोक 

                                                       प्रिुख प्रशयसकी् 
अधिकृि 
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