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lj/f6gu/ dxfgu/kflnsf
कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन ननर्दे शिका, २०७५
प्रस्तावनााः कृषक समूहहरुको समुशित प्रयोग गरी कृषषको समषिगत षवकासमा सकारात्मक प्रभावको लानग तत्काल सम्बोधन

गनन समयसापेक्ष वैधाननक मागनर्दिननको आवश्यकता महसुस भएकोले, कृषक समूहहरुलाई प्रभावकारी एवंम ्
समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गनन, कृषष क्षेत्रमा सं लग्न ननकायहरुको कामकावानहीलाई प्रषियागत रुपमा अझ
बढी प्रभावकारी एवं समन्वयात्मक तवरले गनन गराउन आवश्यक भएकोले,

:yfgLo ;/sf/ सञ्चालन ऐन, २०&# को र्दफा !)@-@_
gu/ sfo{;ldltवाट यो ननर्दे शिका जारी गररएको छ ।

ले दर्दएको अनधकार प्रयोग गरी

la/f6gu/ dxfgu/kflnsfsf]

पररच्छे र्द -१
प्रारशम्भक

१. नाम र प्रारम्भ : (१) यो ननर्दे शिकाको नाम "कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन ननर्दे शिका, २०७५" रहेको
छ।
(२) यो ननर्दे शिका

२.

gu/ sfo{kflnsfबाट

स्वीकृत भएको नमनतबाट प्रारम्भ हुनेछ।

पररभाषा : षवषय र प्रसँगले अको अथन नलागेमा यस ननर्दे शिकामा,
(क)
(ख)

"कृषक" भन्नाले कृषष उत्पार्दनमा प्रत्यक्ष सं लग्न भएको व्यशिलाई जनाउँर्दछ ।

"कृषक समूह" भन्नाले कृषष पेिामा सं लग्न भई नमल्र्दाजुल्र्दा समस्या, आवश्यकता र

िाहनाहरु भएका न्यूनतम् १५ वा सो भन्र्दा बढी व्यशिहरु नमनल सामूषहक प्रयत्नद्वारा कृषष क्षेत्रमा
साझा उद्देश्यहरु प्राप्त गनन बनाईएको सं गठनलाई सम्झनु पछन ।
(ग)

"कृषष" भन्नाले बाली, वागवानी, पिुपन्छी, मत्स्य आदर्द कृषषका सबै उप-क्षेत्रसँग सम्बद्ध

(घ)

"कायन सनमनत" भन्नाले ननर्दे शिका अनुसार ननवानशित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सशिव, सहसशिव,

उत्पार्दन, उद्योग एवंम ् व्यवसायहरु सम्झनु पछन ।

कोषाध्यक्ष तथा सर्दस्य पर्दानधकारीहरुलाई सम्झनु पछन ।
(ङ)

"नगरपानलका" भन्नाले सं षवधान बमोशजम स्थापना भएको नगरपानलका सम्झनुपछन र सो

(ि)

"लेखा" भन्नाले प्रिनलत कानुन वमोशजम कारोबारको यथाथन षववरण र्दे शखने गरी राशखने

िब्र्दले महानगरपानलका र उपमहानगरपानलकालाई समेत जनाउँर्दछ ।

अनभलेख, खाता, षकताब आदर्द र सो कारोबारलाई प्रमाशणत गने अन्य कागजात समेतलाई
जनाउँर्दछ।
(छ)

"वडा" भन्नाले

dxfनगरपानलकाको

वडा सम्झनु पछन ।

(ज)

"समूह षवधान" भन्नाले समूहको उद्देश्य प्रानप्तका लानग षियाकलाप सञ्चालन गनन बनाईएको ननयमलाइ
सम्झनु पछन .

(झ)
(ञ)

"समूह सिशिकरण" भन्नाले कृषक समूहलाई उद्देश्य अनुरुप अशघ बढ्न प्रयासरत रहने वा अिि
अवस्थामा रहेका समूहलाई केषह सहयोग ग/L सिि वनाउने कायनलाई सम्झनु पछन ।
"सं षवधान" भन्नाले नेपालको सं षवधान सम्झनु पछन ।

(ट)

"साधारण सभा" भन्नाले ननर्दे शिकाको षवधानमा उल्लेशखत र्दफा ४ वमोशजमको सभालाई सम्झनु पछन ।

(ठ)

"स्थानीय तह" भन्नाले

(ड)
(ढ)

dxfनगरपानलका

सम्झनु पछन र सो िब्र्दले

gu/

सभालाई समेत जनाउँछ ।

"षहतकोष" भन्नाले कुनैपनन नगर्द, शजन्सी तथा भौनतक सरसामान नगर्द मौज्र्दात, ऋण लगानी, लगानीको रुपमा
रहेको समूहको नगर्द पुँजीलाई षहतकोष जनाउँर्दछ ।

"षहतकोष पररिालन" भन्नाले सं कनलत षहतकोषलाई उत्पार्दनमूलक कायनमा लगानी गने कायनलाइ सम्झनु
पछन ।

३. उद्देश्य : यस ननर्दे शिकाको उद्देश्य र्दे हाय बमोशजम हुनेछ:(क)

प्रत्यक्ष रुपमा उत्पार्दनमा सं लग्न कृषकहरु आबद्ध समूहहरुको समन्वय, व्यवस्थापन र ननयमन
गननको लानग सहयोग पुयानउने,
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(ख)
(ग)

कृषक समूहको गठन र सञ्चालनका लानग आवश्यक मापर्दण्ड र प्रषियाको मागनर्दिनन गने ,

(घ)

षहतकोष व्यवस्थापन तथा पररिालन गनन स्पष्ट ननर्दे िन दर्दने,

(ङ)
(ि)
४.

कृषष प्रसार व्यवस्थापन, सञ्चालन र ननयमन सम्बन्धी कायनमा सहयोग पुयानउने,

कृषक समूह गठन तथा पररिालन कायनमा सं लग्न ननकाय र व्यशिको भूनमका र शजम्मेवारी तोक्ने,
कृषक समूह व्यवस्थापन, सुपररवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई षवकास गने ।

ननर्दे शिकाको प्रयोग गनुप
न ने अवस्था : यस ननर्दे शिकाको प्रयोग र्दे हायका अवस्थामा गनुप
न नेछ :(क)

कृषष

क्षेत्रमा

सं लग्न

ननकायहरुको

कामकारबाहीलाई

प्रषियागत

रुपमा

प्रभावकारी

एवं

समन्वयात्मक तवरले गरी सुिासन लागु गनुप
न ने अवस्थामा,
(ख)

सरकारी तथा गैर-सरकारी ननकायहरुबाट कृषष सम्बन्धी कायनिम गननको लानग समूह गठन तथा
व्यवस्थापन गनुप
न ने अवस्थामा,

(ग)

प्रत्यक्ष रुपमा उत्पार्दनमा सं लग्न कृषकहरु आबद्ध समूहहरुको समन्वय, व्यवस्थापन र ननयमन
गनुप
न ने अवस्थामा,
(घ)

समूहको योजना तजुम
न ा गनुप
न ने अवस्थामा,

(ङ)

समूह षहतकोष सं कलन तथा पररिालन गनुप
न ने अवस्थामा,

(ि)

समूहमा लेखा व्यवस्थापन गनुप
न ने अवस्थामा,

(छ)

समूहमा मतभेर्द व्यवस्थापन गनुप
न ने अवस्थामा,

(ज)

षवनभन्न सरोकारवाला पक्षहरुको भूनमका र शजम्मेवारी तोक्नुपने अवस्थामा ।
पररच्छे र्द -२

कृषक समूह गठनका आधारहरु, सर्दस्यहरुको छनौट र समूहको वगीकरण
५.गठनका आधार :

la/f6gu/ dxfgu/kflnsfको

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

आनथनक षवकास िाखा/कृषष िाखाले कृषक समूह गठन गर्दान

र्दे हायका कुराहलाई ध्यान दर्दनु पनेछ :-

कृषकहरुको आवश्यकता र स्थानषविेषको कृषष उत्पार्दनको सम्भाव्यता,
सेवा पुयानउनु पने घरधुरी सं ख्या र कृषक सं ख्या,

कृषकहरुको आनथनक, सामाशजक शस्थनत र श्रोतसाधनको अवस्था,

कृषक समूहमा षवनभन्न वगनका कृषकहरुको प्रनतनननधत्वको सुननशितता,

समूहमा आबद्ध गराउन वास्तषवक कृषकहरुको सुननशितता र छनौट ।

६. सर्दस्यहको छनौट गर्दान ध्यान दर्दनुपने : (१)

कृषक समूह गठनका लानग सर्दस्यहको छनौट गर्दान र्दे हायका
कुराहरुमा ध्यान दर्दनु पने छ :-

(क)

साझा कायन उद्देश्य नलएका,

(ख)

सामाशजक एवं आनथनक स्तर एकरुपता भएका,

(ग)

सकभर साक्षर एवं िैशक्षकस्तरमा समानता भएका,

(घ)

समूहगत कायनमा समय दर्दन सक्ने,

(ङ)
(ि)
(छ)

उत्पार्दन समूहको हकमा सकेसम्म सँगसँगै खेत भएका,
एउटै समुर्दाय वा स्थानमा बसोबास गने,

कृषष पेिालाई मुख्य पेिाको रुपमा अं गालेको ।

(२) एकाघरको एक जना भन्र्दा बढी सर्दस्य एउटै समूहमा सर्दस्यता नलन सक्ने छै नन् ।

(३) कुनै एक समूहमा आबद्ध भई सकेको सर्दस्य अको त्यस्तै प्रकृनतको समूहमा आबद्ध हुन सक्ने छै न ।

७. समूहको वगीकरण : समूहका सर्दस्यहरुको लै षिक सहभानगता, समूहले ननशित गरे को क्षेत्रगत आधार साथै मूल्य श्रं ृखलाको
आधारमा कृषक समूहलाई र्दे हाय समूहहरुमा वगीकरण गनन सषकनेछ :-

(१)

लै षिक सहभानगताको आधार
(क)
(ख)
(ग)

मषहला कृषक समूह,
पुरुष कृषक समूह,

नमशश्रत कृषक समूह
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(२)

क्षेत्रगत आधार
(क)

बाली समूह,

(ख)

वागवानी समूह,

(ग)

वीज वृषद्ध समूह,

(घ)

माहुरी पालन समूह,

(ङ)

रे िम खेती समूह,

(ि)

गाई/भैसीपालन समूह,

(छ)

बाख्रा/भेडा/च्याङ्ग्रापालन समूह,

(ज)

कुखुरापालन समूह,

(झ)

बिुरपालन समूह,

(ञ)

घांसवाली/वीउ उत्पार्दन समूह,

(ट)
(ठ)
(३)

कृषष बजार व्यवस्थापन समूह,
आ. षप. एम. कृषक समूह,

मूल्य श्रं ृखलाको आधार

(क) कृषष सामारी उत्पार्दन समूह (षवउ उत्पार्दक, प्रांगारीक मल उत्पार्दक आदर्द),
(ख)

उत्पार्दन समूह,

(ग)

प्रिोधन समूह,

(घ)

बजारीकरण समूह
पररच्छे र्द -३
समूह गठन प्रषिया, कायन सनमनतको सं रिना र पर्दानधकारीको शजम्मेवारी

८.समूह गठन प्रषिया : कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन गर्दान र्दे हायका प्रकृयाहरको अवलम्वन गनुप
न नेछ :(१)

प्रारशम्भक कृषक भेला

(क) इच्छु क कृषकहरुको भेला तथा अनभमुखीकरण कायनिम आयोजना गने ,
(ख) सरोकारवाला ननकायहरुलाई आमन्त्रण गनन सषकने,

(ग) कृषक भेलामा छलफलको एजेण्डा, नमनत, समय तथा स्थान तय गने ,

(घ) कृषक भेला सिांलनका लानग कृषकहरु मध्ये एकजनाले शजम्मेवारी नलई नेतत्ृ व गने,

(ङ) कृषक भेलाको उद्देश्य र आवश्यकता (समूह गठनको उद्देश्य र आवश्यकता) वारे जानकाारी पाने ।
(२)

छलफल सञ्चालन

(क) कृषक भेलाको उद्देश्य र आवश्यकता (समूह गठनको उद्देश्य र आवश्यकता) षवश्तृत रुपमा प्रष्ट पाने,
(ख) कृषक भेलाका एजेण्डाहरुमा िमिाः छलफल गर्दै बुँर्दा षटपोट गरी ननणनय पुशस्तका तयार गने ,

(ग) समूह सर्दस्य बन्न इच्छु क व्यशिले अनुसूिी -१ मा उल्लेख भए वमोशजम सर्दस्यताका लानग आवेर्दन
फाराम भरी नामावली तयार गने ,
(घ) उि भेलाले तर्दथन सनमनत गठन, षवधान मस्यौर्दा सनमनत गठन र कायन षवभाजन गने ।
(३)

तर्दथन सनमनतको बैठक सञ्चालन
(क)

बैठकका षवषय वस्तुहरु तय गरी तर्दथन सनमनतका सर्दस्यहरुलाई जानकारी दर्दने,

(ख)

सम्बशन्धत ननकायहरुलाई ननमन्त्रणा गने ,

(ग)

आवश्यक कागजात तयारी गने ,

(घ)

समूहको षवधानको खाका तयार पाने ,

(ङ)

समूह षहतकोष सम्बन्धी ननणनय गने,

(ि)

समूहको उद्देश्य र कायनिम तजुम
न ा गने,

(छ)

सम्बशन्धत ननकायमा षवधान र्दतान गराउन शजम्मेवारी दर्दने,

(ज)

तर्दथन सनमनत गठन भएको एक मषहना नभत्र प्रारशम्भक साधारण सभाको आयोजना गने।
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(४)

प्रारशम्भक साधारण सभाको सञ्चालन र शजम्मेवारी
(क)

७ सर्दस्यीय कायन सनमनतको गठन गने ,

(ख)

समूहको वाषषनक कायन योजना तथा कायनिम तयार गरी अनुमोर्दन गने ,

(ग)

षवधान मस्यौर्दा मानथ छलफल एवं स्वीकृत गने,

(घ)

बैक खाता सञ्चालन सम्बन्धी ननणनय गने ,

(ङ)

आवश्यकता अनुसार ननणनयहरु गने ।

९.कायन सनमनतको गठन : (१) कृषक समूहको कायन सनमनतमा एक सात सर्दशस्यय र्दे हाय बमोशजमको कायन सनमनत
रहने छ :(क)

अध्यक्ष

– १ जना

(ख)

उपाध्यक्ष

– १ जना

(ग)

सशिव

– १ जना

(घ)

कोषाध्यक्ष

– १ जना

(ङ)

सर्दस्य

– ३ जना

(२)

नमशश्रत कृषक समूहको हकमा कायन सनमनतको पर्दानधकारी मध्ये अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एक,

(३)

उप सनमनत गठन गनन सषकने :

सशिव र कोषाध्यक्षमा एक र एक जना सर्दस्य मषहला हुनपु ने छ ।
(क)

समूहले ननशित व्यशिहरुलाई सं योजक तोकेर ऋण उपसनमनत, आनथनक उपसनमनत,

प्राषवनधक उपसनमनत लगायत आवश्यकता अनुसारका अन्य उपसनमनतहरु गठन गरी शजम्मेवारी
प्रर्दान गनन सक्नेछ ।
(ख)

कोषाध्यक्षको सं योजकत्वमा ऋण उपसनमनत गठन गनुप
न नेछ ।

(ग)

नमशश्रत समूहको हकमा कायन सनमनतमा कम्तीमा ३५% मषहला प्रनतनननधत्व सुननशित

गराउनु पनेछ ।

१०.पर्दानधकारीको काम, कतनव्य र अनधकार : कृषक समूहको कायन सनमनतका पर्दानधकारीहरुको काम, कतनव्य र
अनधकार समूहको षवधान बमोशजम हुनेछ ।
पररच्छे र्द -४
समूह षवधान
११.

समूह षवधान

: (१) कृषक समूहको एक षवधान हुनेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) वमोशजमको षवधान नेपालको कृषष नीनतसँग मेल खाने, नेपालको सं षवधान र प्रिनलत

(३)

कृषक समूहले अनुसूिी -१ उल्लेख भए वमोशजम षवधान बनाउनु पनेछ ।

(४)

कृषक समूहले उि षवधानलाई साधारण सभाबाट वहुमतले पाररत गराई सम्वशन्धत ननकायमा र्दतान

नेपालको कानुनसँग नबाशझने हुनपु नेछ ।

गराउनुपनेछ ।

पररच्छे र्द -५

कृषक समूह र्दतान, पुनगनठन तथा नषवकरण
१२. कृषक समूह र्दतान : (१) कृषक समूहको र्दतान सम्वशन्धत

la/f6gu/ dxfgu/kflnsfको

िाखा/कृषष क्षेत्र हेने िाखाले गनेछ ।

आनथनक षवकास

(२) कृषक समूहले कृषक समूहको र्दतान गननको लानग अनुसूिी-१ वमोशजमको ढाँिाको समूह षवधान र

अनुसूिी-७ वमोशजमको ढाँिाको समूह षववरण सषहत अनुसूिी-७ वमोशजमको ढाँिामा समुह र्दतानको
ननवेर्दन िाखामा पेि गनुप
न नेछ ।
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(३) सम्बशन्धत िाखाले कृषक समूह र्दतानको लानग ननशित राजश्व िुल्क नलन सक्नेछ ।

(४) उपर्दफा (२) वमोशजम समूह र्दतानको ननवेर्दन अनुसूिी-२ प्रााप्त भएमा आवश्यक जाँिबुझ गरी

सम्बशन्धत िाखाले कृषक समूह र्दतान फाराम नं. १ भरी अनुसूिी-३ वमोशजमको ढाँिामा कृषक समूह
र्दतान प्रमाण–पत्र दर्दनेछ ।

(५) यसरी र्दतान गररएको कृषक समूहको अवनध तीन वषन रहनेछ

।

(६) समूहमा सर्दस्य रहेको सर्दस्यहरुको षववरण हे रफेर भएमा समूहले पुन: तयार ग/L ननयनमत रुपले
सच्याउनु पनेछ।

१३. कृषक समूह र्दतान गनुन नपने: र्दफा १२ को उपर्दफा (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेशखएता पनन साषवक
शजल्ला कृषष षवकास कायानलय/शजल्ला पिु सेवा कायानलयमा र्दतान भैसकेका पुराना कृषक समूह एक
पटकका लानग यस ननर्दे शिका वमोशजम कृषक समूह र्दतान भए सरह मानननेछ ।

१४.कृषक समूह पुनगनठन : (१) षवधानमा उल्लेख भए बमोशजम कृषक समूहले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा
समूह पुनगनठन गनन सक्नेछ ।

(२) कृषक समूहको साधारण सभा वषनको एकपटक भाद्र मसान्त नभत्र गरीसक्नु पनेछ ।

(३) कृषक समूहले आफ्नो समूहको साधारण सभा/पुनगनठन गरी सम्बशन्धत िाखालाई जानकारी दर्दनु
पनेछ ।

15.कृषक समूह नषवकरण : (१)कृषक समूहले आफनो कृषक समूह र्दतान प्रमाण–पत्रको तीन वषन अवनध पूरा
भैसकेपनछ नषवकरण गनुन पनेछ ।

(२) कृषक समूह नषवकरणको लानग कृषक समूहले प्राप्त गरे को कृषक समूह र्दतान प्रमाण–पत्र सषहतको
ननवेर्दन सम्बशन्धत िाखामा म्यार्द सषकएको ३५ दर्दन नभत्र पेि गनुन पनेछ ।
(३) नषवकरणको लानग रु. ५०/- राजश्व िुल्क नलइ नषवकरण गनन सषकनेछ ।
(४) म्यार्द सषकएको ३६ औ ं दर्दन र्दे शख एक वषन सम्म रु. १००/- राजश्व िुल्क नलइ नषवकरण गनन
सषकनेछ ।
(५) एक वषनसम्म पनन नषवकरण नगरे को खण्डमा प्रनत वषन रु. १००/- को र्दरले नषवकरण िुल्क थप

हुँर्दै जानेछ ।

पररच्छे र्द -६
समूह श्रोत/षहतकोष सं कलन तथा पररिालन
१6.

श्रोत/षहतकोष पररिालन : (१) समूहमा सं कलन भएको रकम नशजकको बैं कमा खाता खोली समूह अध्यक्ष

ु र्दस्तखतबाट सो खाताको सञ्चालन गनुन पनेछ ।
वा सशिव र कोषाध्यक्षको सं यि

(२) समूहले गरे को कुल लगानीमध्ये कम्तीमा ५०% लगानी कृषष क्षेत्रमा गनुप
न नेछ ।
(३) ऋण प्रवाह गर्दान लाग्ने ब्याज र्दर साधारण सभाले ननधानरण गनेछ ।
(४) कृषक समूहले उि समूहको सर्दस्य नरहे को व्यशिलाई लगानी गनन पाउने छै न ।
(५) कृषक समूहको सर्दस्यबाट अनुसूिी-५ वमोशजम ऋण माग भएमा अनुसूिी- ६ वमोशजम तमसुक वनाई
समूहले ऋण उपलव्ध गराउन सक्नेछ।
(६) कृषक समूहले अनुसूिी-८ वमोशजम मानसक षहतकोष सं कलन षववरण, अनुसूिी- ९ वमोशजम समूहको
लगानी षववरण र

अनुसूिी- १० वमोशजम समूहको ऋण असुली षववरण अध्यावनधक गनुप
न ने छ ।
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पररच्छे र्द -७
समूहमा लेखा व्यवस्थापन
१7.

समूहमा लेखा व्यवस्थापन : समूह सञ्चालनको ननशम्त आनथनक तथा व्यवसाषयक कारोवारमा िारवटा खाताहरु

(सम्पशि खाता, सामान नबिी तथा आम्र्दानी खाता, सामान खररर्द तथा खिन खाता र र्दाषयत्त्व खाता) राखेर सरल
तररकाले ले खा व्यवस्थापन गनुप
न नेछ:(क)

सम्पशि (नगर्द तथा शजन्सी) खाता : सम्पनत खातामा कृषक समूहहरुको स्वानमत्वमा

रहेको धनमाल, जायजेथा, सम्पशि लगायत लगानी रकम, नगर्द तथा बैं क मौज्र्दात, लगानी, ऋण
दर्दएको रकम, अरुबाट पाउनु पने षहसाव, मेशिन, फनननिर, घर जग्गा, सवारी साधन आदर्द आदर्द

समावेि गनुन पने छ र समूहको सम्पशि बृषद्ध हुँर्दा डेषवट र घटर्दा िेनडटमा समावेि गनुन पने छ
।

(ख)

सामान नबिी तथा आम्र्दानी खाता : यस खातामा कृषक समूहहरुको सरसामान र सेवा

नबिीबाट प्राप्त रकम लगायत लगानी तथा ऋणबाट प्राप्त ब्याज आम्र्दानी, ब्यापारी छु ट सुषवधा,
सं घ सं स्थामा प्राप्त अनुर्दान, सर्दस्यता वा प्रवेि िुल्क, शस्थर सम्पशि भाडामा दर्दए वापत प्राप्त
रकम, हजनना वापत प्राप्त रकम आदर्द आम्र्दानी समावेि समावेि गनुन पनेछ।
(ग)

सामान खररर्द तथा खिन खाता : यस खातामा कृषक समूहहरुले खररर्द गने सरसामान र

सो को ढु वानीमा लाग्ने ज्याला तथा खिन लगायत कायानलय सञ्चालन खिनहरु–तलव, भिा, ममनत,
घरभाडा, धारापानी, षवजुली, ब्याज खिन, ह्रासकषि रकम, वैठक भिा, षवषवध आदर्द खिनहरु
समावेि गनुन पनेछ।
(घ)

र्दाषयत्व खाता :

कृषक समूहहरुले अरुलाई बुझाउनु पने सबै प्रकारको षहसाव रकम

यस खातामा िढाउनु पर्दनछ । यसमा सर्दस्यहरुको िेयर पूंशज, वित रकम, नडपोशजट रकम,

धरौटी रकम, ऋण रकम, कसै लाई भ ुिानी दर्दनु पने षहसाव लगायतका अन्य र्दाषयत्वहरु समावेि
गनुन पनेछ।
(ङ)

खिन (डेषवट), आम्र्दानी (िेनडट) र िेष (मौज्र्दात) गरी तीनवटा महलहरु समावेि गनुन

पनेछ।
(ि)

अनुसूिी-११, -१२, -१३ र -१४ वमोशजम िमिाः सम्पशि (नगर्द तथा शजन्सी) खाता,

आम्र्दानी खाता, खिन खाता र र्दाषयत्त्व खाता बनाउनु पनेछ ।
(छ)

कृषक समूहले आवश्यकता अनुसार अन्य सहायक खाताहरु प्रयोग गनन सक्नेछ ।
पररच्छे र्द -८
समूह सञ्चालन/पररिालन

१8.
(१)

समूह सञ्चालन/पररिालन :

समूहको समस्या एवं आवश्यकताको पषहिान तथा प्राथनमकता : सम्वशन्धत आनथनक षवकास िाखा/कृषष िाखा/कृषष

क्षेत्र हेने िाखा/इकाईको पररनध एवं क्षमता भन्र्दा नभत्र र बाषहर रहे का समस्याहरुको समाधान गनन उपलब्ध श्रोत, साधन,
समूह सर्दस्यहरुको क्षमता एवं प्रषवनधहरुको आधारमा प्राथनमकता तोषक सरल एवं कम खशिनलो तवरले समाधान खोज्नु
पनेछ ।
(२)

ननयमहरुको षवकास : आफ्ना पर्दानधकारीहरुको ियन षवनध र नतनको कायन अवनध समावेि गरी आफ्नो उद्देश्यहरु

पुरा गनन हरे क समूहले आफ्ना ननयमहरु बनाउनु पनेछ ।
(३)

आयमूलक षियाकलापहरु : सबै समूह सर्दस्यहरुले, व्यशिगत एवं समूहगत रुपमा समेत उनीहरुनसत उपलब्ध श्रोत

र साधन अनुसार आफ्नो इच्छानुकूल एउटा वा त्यो भन्र्दा बढी आयमूलक कृयाकलापको थालनी गनुन पनेछ ।
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(४)

पुरस्कारको व्यवस्था : प्रत्येक वषन सहमनतका आधारमा छाननएको सबैभन्र्दा राम्रो काम गने एक सर्दस्यलाई

समावेिीका आधारमा आफ्नै श्रोत/ षहतकोषबाट पुरस्कार दर्दने व्यवस्था नमलाउन सक्नेछ।
(५)

अनबलम्ब सेवा तथा सहयोग पुर ्याउने : षवनभन्न ननकायहरुबाट सेवा तथा सहयोग माग गरे मा अनबलम्ब सहयोग गने र

(६)

समूह सर्दस्यहरुको नसप तथा क्षमता षवकास : (क) तानलम माफनत समूह सर्दस्यहरुको आत्मषवश्वास बढाउनुको साथै

यसरी प्रर्दान गररने सेवाहरु कृषक समूहको माध्यमबाट पुयानउँर्दा एक अकाननसत नबाशझने हुनपु नेछ।

उनीहरुमा नसप तथा क्षमता षवकास र इच्छाको अनभवृषद्ध गने भएकोले प्रभावकारी, कुिल एवं दर्दगो रुपमा समूहलाई गनतशिल
वनाई समूहको उद्देश्य हानसल गनन समूह सर्दस्य र पर्दानधकारीहरुलाई सम्वशन्धत ननकायहरुसँग समन्वय र सहकायन गरी
समयसापेक्ष र व्यवहाररक तानलमको लानग पहल गनुप
न नेछ ।
(७)

(ख) सहकायन गनन नसकेको अवस्थामा कृषक समूहले स्वयं आफै व्यवस्थापन गनुप
न नेछ।

सुपररवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन : प्रत्येक वषन समूहले सञ्चालन गरे को षवनभन्न षियाकलापहरुको अनुगमन,

सुपररवेक्षण र मूल्यांकन गनन एक वटा तीन सर्दस्यीय उप सनमनत बनाउन सक्नेछ ।
पररच्छे र्द -९
समूहमा मतभेर्द व्यवस्थापन
१9.

मतभेर्द व्यवस्थापनको प्रषिया : (१) समूह पररिालनको सम्बन्धमा उशब्जएका हरे क मतभेर्दहरुको ननरुपण

सम्बशन्धत वडा स्तर/सेवा केन्द्रमा रहने कृषष प्राषवनधकले गनेछ ।
(२)

वडा स्तर/सेवा केन्द्रमा गररएको ननरुपणसँग असहमत हुने पक्षले

(३)

उि िाखा/इकाईले गरे को ननरुपणसँग असहमत हुने पक्षले

la/f6gu/ dxfgu/kflnsfको

आनथनक षवकास िाखा/कृषष िाखामा पुनरावेर्दन गनन सक्नेछ ।

la/f6gu/ dxfgu/kflnsfको

उप-

मेयर/उपाध्यक्षको सं योजकत्वमा र्दे हाय वमोशजम गदठत ३ सर्दस्यीय मतभेर्द व्यवस्थापन सनमनत समक्ष पुनरावेर्दन गनन
सक्नेछ ।
(क) उप-मेयर

(ख)प्रनतनननध, कृषक समूह/सनमनत/महासं घ

(ग) आनथनक षवकास/ कृषष षवकास िाखा प्रमुख,

(४)

-सं योजक
-सर्दस्य
-सर्दस्य सशिव

कृषक समूहमा भएको मतभेर्दको ननरुपण प्रिनलत कानुन वमोशजम हुनेछ ।
पररच्छे र्द -१०

कृषक समूहमा योजना तजुम
न ा र श्रोत साधनको षवकास
20.

योजना तजुम
न ा प्रषिया : (१) कृषक समूहले कृषष कायनिमको योजना तजुम
न ा प्रकृयालाई र्दे हायका आधारमा

आयोजना ननमानण गरी योजना तजुम
न ा गनुन पनेछ।
(क) आयोजनाको नाम,

(ख) पृिभूनम : आयोजनाको आधारभूत तथयांक, सं भावना, अवसर र ि ुनौनत,
(ग) आयोजनाको उद्देश्य,
(घ) आयोजनाको प्रनतफल,
(ङ) आयोजना सञ्चालन गररने क्षेत्र,
(ि) आयोजनाको अवनध,

(छ) आयोजनाको कृयाकलापहरु,
(ज) लाभाशन्वत पररवार सं ख्या : प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, न्यून आय वगन, मषहला, र्दनलत, जनजानत आदर्द,
(झ) आवश्यक कारक तत्वहरु,
(ञ) आनथनक सारांि,
(ट) आयोजनाको षकनसम : समूहको आफनै लगानी, साझेर्दारीमा सं िानलत,
(ठ) आयोजना कायानन्वयन व्यवस्थापन, अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रकृया,
(ड) आयोजनाको र्दीगोपनाको लानग गररने कायन षववरण,
(ढ) आयोजनाबाट हुने वातावरणीय प्रभाव ।
(२) कृषक समूहले अनुसूिी-१५ मा उल्लेख भए वमोशजम वाषषनक कायन योजना तयार गनुप
न ने छ ।
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२1.

स्थानीय श्रोत, साधनको षवकास र सञ्चालन : समूहको बाह्य ननभनरताका साथै उत्पार्दनको प्रनत इकाई खिन पनन
घटाउनका लानग समूहले स्थानीय श्रोत, साधनको षवकास र सञ्चालनमा उशित ध्यान दर्दनु पनेछ ।
पररच्छे र्द -११
सरोकारवाला ननकायको भूनमका एवं उिरर्दाषयत्व

२2.

स्थानीय तह अन्तगनत आनथनक षवकास िाखा/कृषष िाखा : कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापनमा
अन्तगनत कृषष क्षेत्र हेने
(क)

zfvfका

dxfgu/kflnsf

प्रमुख तथा कृषष प्रषवनधकले र्दे हायको भूनमका र उिरर्दाषयत्व हुनेछ:-

कृषष क्षेत्र हेने प्रमुख तथा कृषष प्र.षवनधकले कृषक समूहको कृयाकलाप, कायनिम तथा श्रोत साधनवारे
जानकारी नलनुपने,

(ख) िाखा तथा वडा कायानलय/सेवाकेन्द्र मातहत कायन गने सबै प्राषवनधक कमनिारीहरुको सम्पूणन कायनको
अद्यावनधक रे कडन राख्नुपने,

(ग) कृषक समूहको हालको सं ख्या, नतनको षवकासको षवनभन्न तह (गठन हुन लागेको, सञ्चानलत हुन लागेको तथा
ँ डा कृषक समूह, सेवा केन्द्रको रे कडनबाट पररमाजनन गनुप
पररपक्व हुन लागेको) को आक
न ने,

(घ) षवषय षविेषज्ञ सषहतको टोली गठन गरर समूह बैठकमा भाग नलने, समूह सर्दस्यहरुको तानलम सञ्चालन गने र
समूह सर्दस्यहरुले सञ्चालन गरे को कायनिमहरुको सुपररवेक्षण एवं अनुगमन गने कामको कायनतानलका बनाई
सोही अनुसार पररिालन गने गनुन पने,
(ङ) समूहका सर्दस्यहरुलाई समस्या पषहिान गनन र नतनको समाधान गनन सहयोग पुयानउने तथा षफल्डमा कायनरत
कृषष प्रसार कायनकतानहरुलाई समेत तानलम दर्दनु पने,

(ि) उत्पार्दन खिन घटाउन र जग्गाको उत्पार्दकत्व बढाउनका लानग स्थानीय एवं बाह्य श्रोतहरुको कुिलतापूवक
न
उपयोग गने ज्ञान, सीप एवं तररकाहरु षफल्डमा काम गने कृषष प्रषवनधकलाई नसकाउनु पने,

(छ)

कृषक समूहहरुको अपेक्षा र माग समयसापेक्ष सेवाटे वा प्रर्दान गनन सक्ने खालको हुन ु पने र सो अनुसार योजना तथा
वजेट तजुम
न ा गनन पहल गनुप
न ने भूनमका हुनपु नेछ ।

२3. वडा कायानलय/ कृषष सेवा केन्द्र : कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापनमा वडा कायानलय/कृषष सेवा केन्द्र प्रमुख तथा
कृषष प्राषवनधकले र्दे हायका काम गनुप
न नेछ:-

ु ा
(क) वडा कायानलय/से वा केन्द्रका प्रमुख/कृषष क्षेत्र हेने प्राषवनधकले समूहको गठन, सञ्चालन र अन्तताः पररपक्व हुनम
प्राषवनधक सहयोग गने,

(ख) वाषषनक कायनतानलकामा आफनो कायनक्षेत्रका कृषक समूहहरुको बैठकमा भाग नलने, कृषक समूहको ननररक्षण गने समय
तानलका बनाई कायानलयमा राखी कायन गनुप
न ने,

ँ डाहरु सं कलन गने,
(ग) आफ्नो कायनक्षेत्रको षवद्यमान कृषष अवस्थाको आधारभूत आक

(घ) कृषक समूहहरुलाई उनीहरुको समस्या पषहिान गनन, आफ्नो क्षमता, िाहना र श्रोत अनुसार नतनको समाधान गनन
सघाउँर्दा पथप्रर्दिनक, तानलमकतान, गनत प्रर्दान गने, समन्वयकतान तथा कायनिम कायानन्वयनको रुपमा काम गने,

(ङ) समूहको कृयाकलाप र प्रगनत अद्यावनधक अनभलेख एउटा फाराम (Format) मा उल्लेख गरी राख्नु पने,

(ि) सम्भव भए श्रोत, नमूना एवं समूहको कृयाकलापको अनुभवहरुको एउटा पुशस्तका बनाई अनभलेख वा साधनहरुको
सं कलन एवं नषवकरण गनुन पने,

(छ) कृषक समूह बैठकलाई सघाउन आफ्नो साप्ताषहक वा पाशक्षक वा मानसक कायनतानलका तयार गनुन पने र हरे क समूह
बैठकमा भाग नलनु पने,

(ज) समूहमा कृषकहरुको समस्या पषहिान, प्राथनमषककरण एवं समस्या समाधानका लानग PC/PS तररका अपनाउन सहयोग
गनुप
न ने,

(झ) गनतिील समूहहरुलाई आफ्ना मौसमी एवं वाषषनक कायनिम कायानन्वय तानलका बनाउन उनीहरुले सहयोग गनुन पने,

(ञ) उनीहरुले समूहहरुलाई िाषहने कृषष सामरीहरु, ऋण र प्राषवनधक सेवा तथा सहयोगको सूिी तयार पानन मद्दत गनुन पने,
(ट) कृषक समूह षववरण अनुसूिी-७ अध्यावनधक गर्दै जानु पने,

(ठ) समूहको ननणनय एवं कायनहरु सं कलन गनन प्रनतवेर्दन फारामहरु (Reporting Formats) फाराम नं. ३ र फाराम नं. ४
भनुन पनेछ ।
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पररच्छे र्द -१२
सुपररवेक्षण, अनुगमन एवं मूल्याङ्कन
२4.

सुपररवेक्षण, अनुगमन एवं मूल्यांकन : नेपाल सरकार, कृषष तथा पिुपन्छी षवकास मन्त्रालय, कृषष षवभाग र

ती मातहतका ननकायहरु तथा प्रर्दे ि सरकारको भूनम व्यवस्था, कृषष तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषष षवकास
ननर्दे िनालय एवं ती मातहतका ननकाय र

dxfgu/kflnsfको s[lif zfvfले

कृषक समूहको सुपररवेक्षण, अनुगमन

एवं मूल्यांकन जुनसुकै समयमा गनन सक्नाेछ ।
पररच्छे र्द -१३
षवषवध
२5.

प्रगनत प्रनतवेर्दन पेि गनुपन ने: (१) कृषक समूहले फाराम नं. २, ३ र ४ सषहत आफूले गरे को मानसक,

िौमानसक र वाषषनक प्रगनत प्रनतवेर्दन तयार गरी सम्वशन्धत वडा कायानलय/सेवा केन्द्रमा प्रनतवेर्दन अवनध समाप्त भएको
नमनतले एक हप्ता नभत्र उपलव्ध गराउनु पनेछ ।
(२)

उपर्दफा (१) वमोशजमको प्रनतवेर्दन सम्वशन्धत वडा कायानलय/सेवा केन्द्रले १५ दर्दन नभत्र

सम्बशन्धत स्थानीय तहमा पठाउनु पनेछ ।
(३)

कृषक समूहलाई अन्य कुनै ननकायबाट प्रषवनधक तथा अन्य सहयोग प्राप्त भएको अवस्थामा उि

सहयोगी ननकायलाई स्थानीय तहले आवश्यक प्रगनत षववरण तोषकएको समयमा पठाउनु पनेछ ।
२6.

सम्बन्ध (Linkage) र समन्वय (Coordination) : कृषष क्षेत्रसँग सम्वशन्धत सरोकारवाला कृषक, समूह,

व्यवसायी, व्यशि र ननकायहरुषवि आपसी सम्वन्ध र समन्वय राशख कृषष षवकासमा गनतिील एवं सकारात्मक
सहयोग पुयानउन र्दे हायका ननणानयक एवं अहं भूनमका खेल्नु पनेछ :(क)

कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापनका लानग कृषकले कृषष षवकासको सम्पूणन शजम्मेवारी स्थानीय

तहको आनथनक षवकास िाखा/कृषष िाखा/कृषष क्षेत्र हेने इकाई/िाखा एवं यस अन्तगनत कायनरत
पर्दानधकारीहरुसँग समन्वय गने,

(ख)

सम्बशन्धत इकाई/ िाखाले कृषक समूहका सर्दस्यलाई आवश्यक पने कृषष उत्पार्दन सामरी जस्तै
षवउ, मल, षवषार्दी, ऋण एवं नसं िाई उपलब्ध गराउन पहल गनुप
न ने, ननकायहरु र साथै बजार
व्यवस्था नमलाउने सं स्थाहरुसँग सम्पकन स्थाषपत गने,

(ग)

कृषक समूहले उत्पार्दन गरे को कृषष उपजको षवषि षवतरणका लानग कृषष उपज वजार स्थल,
वजार सन्िालक सनमनत, प्रिोधनकतान र व्यवसायीसँग ननयनमत सम्वन्ध कायम गरी बजार
व्यवस्था नमलाउने,

(घ)

स्थानीय राजनीनतज्ञ तथा ननवानशित जनप्रनतनननधहरुसँग राम्रो सम्वन्ध र समन्वय राखी कृषक
समूहले माग र सं भावना अनुसार स्थाननय तहको श्रोतबाट योजना तथा वजेट तजुम
न ा गनन पहल
गने,

(ङ)

कृषक समूहलाई आवश्यक श्रोत, सामरी र प्राषवनधक सहयोग प्राप्त गनन शज.स.स., प्रर्दे ि
सरकारका ननकाय, केन्द्रीय सरकारका ननकाय तथा स्थाननय, राषिय एवं अन्तरानषिय गैर सरकारी
सं स्थाहरुसँग आवश्यकता अनुसार सम्पकन राख्ने,

(ि)

यसको अलावा कायनक्षेत्रमा रहे का बुषद्धशजवी, सम्वशन्धत सरकारी कायानलय, स्थानीय ननकायका
पर्दानधकारी, शिक्षक, व्यापारी, व्यवसायी एवं सहकारी सं स्थाका सर्दस्यहरुसँग आवश्यकता
अनुसार सम्वन्ध र समन्वय राख्ने ।

२7.

समूह गठनको लानग खिन सम्वन्धमा : नयाँ कृषक समूह गठनको लानग आवश्यक पने खिन स्थानीय र्दररे ट

अनुसार समूह गठन गने ननकायले गनेछ भने समूहको अन्य खिन जस्तै ननयनमत बैठक, साधारण सभा आदर्द
लगायतमा लाग्ने अन्य खिनहरु समूहको आफ्नो श्रोतबाट व्यहोनुन पनेछ ।
२8.

कृषक समूहको आवद्धता : कृषष पेिाको माध्यामद्वारा कृषष क्षेत्रमा योगर्दान पुयानउने उद्देश्यले सम्वशन्धत

सरकारी कायानलयमा र्दतान भएका कृषक समूहहरु एवं कृषष सहकारीहरु सम्बशन्धत स्थानीय, शजल्ला, प्रार्दे शिक र
सं घीय तहमा राषिय कृषक समूह महासं घ/सन्जालमा आबद्ध हुन सक्नेछ ।
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२9.

कृषक समूहको सहकारीकरण : (१) कृषक समूहलाई बढी सषिय, प्रभावकारी, दर्दगो र कृषकहरुको

उन्नतीमा झनै योगर्दान गनन सक्ने बनाउनको ननशम्त सो क्षेत्रमा केही कायन अनुभव भएको समूहले िाहेमा सहकारीमा
पररणत गनन सषकनेछ ।

(२) उपर्दफा (१)

वमोशजम कृषक समूहलाई कृषष सहकारी सं स्थामा पररणत गर्दान र्दे हायका आधार पूरा

भएका सं स्थालाई सहकारीमा पररणत गनन सषकनेछ ।
(क)
(ख)

(३)

कृषक समूहको रुपमा ३ वषनको अनुभव भएको,
पयानप्त बित सं कलन एवं सञ्चालन भएको,

(ग)

व्यवसाषयक षियाकलापहरु सञ्चालन गनन सक्षम भएको,

(घ)

सहकारी ऐन अनुसार तोषकएको मापर्दण्ड पुरा भएको ।

समूहको नाममा रहेको सम्पूणन िल-अिल सम्पशि उि समूह भं ग भएर बनेको सहकारी र्दतान भएपनछ

सो सहकारीको नाममा स्वताः हुनेछ ।
30.

अमान्य हुने : मानथ जुनसुकै कुरा लेशखएको भएता पनन नेपालको प्रिनलत मूल कानुनसँग बाशझने यस्ता

र्दफाहरू बाशझएका हर्दसम्म अमान्य हुनेछन् ।
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फाराम नं. १

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा १२ को उपर्दफा (४) सग
कृषक समूह र्दतान फाराम

प्रर्दे ि :शजल्ला :१.

र्दतान नं. :-

२.

समूहको नाम :-

३.

समूहको षकनसम :-

४.

समूहको ठे गाना :-

d=न.पा.

:-

वडा नं. :५.

गठन नमनत :-

६.

जम्मा सर्दस्य :-

मषहला
पुरुष

गठन हुँर्दा समूहको उद्देश्य :

फाराम नं. २

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा २५ को उपर्दफा (१) सग
आनथनक वषनको अन्तमा सर्दस्य सं ख्याको शस्थनत

आनथनक वषन

सर्दस्य सं ख्यामा थप/घट र

सर्दस्यद्वारा जम्मा भएको

जम्मा बित कोष

कोषको मौजुर्दा शस्थनत

सं ख्या
रू.
सं ख्या
रू.
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घट/बढको कारण (कोलम २ मा
बढीको लानग + र घटीको लानग –
शिन्ह लगाऔ ं)

फाराम नं. ३

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा २५ को उपर्दफा (१) सग
समूहको बित कोषको वाषषनक शस्थनत
आनथनक वषन

गत वषनको रकम रू.

बित कोषमा घट/बढको कारण

फाराम नं. ४

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा २५ को उपर्दफा (१) सग
प्रगनत षववरण फाराम

d=न.पा.

:-

वडा नं. :-

कृषक समूहको नाम :उत्पार्दन

क) इकाई :ख) जम्मा लागत रु. :-

उत्पार्दकत्व (उत्पार्दन/क्षेत्रफल) :उत्पार्दनको षविी मूल्य (रु. इकाई)
उत्पार्दनको कुल मूल्य रु.
कायन षववरण :सहभागी सर्दस्यहरुको सं ख्या :प्राप्त सहायता रु.:श्रोत १ (.........) बाट :श्रोत २ (.........) बाट :-

क्षेत्रफल वा सं ख्या र इकाई :खुर्द आम्र्दानी (कुल आम्र्दानी – लागत खिन) रु. :कैषफयत
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अनुसूिी -१

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा ११ को उपर्दफा (३) सग
कृषक समूहको षवधान

(नमूना)
प्रस्तावना:

कृषषजन्य वस्तुको उत्पार्दन, उत्पार्दकत्व बढाउन, उत्पार्दन सामारी सुलभ बनाउन, उत्पादर्दत सामरीको षविी
षवतरण, भण्डारण व्यवस्थापन गरी उन्नत वीउ एवं आयवृषद्ध, बित सं कलनबाट आत्मननभनर हुनको लानग..........

dxfनगरपानलsfको

कृषष िाखामा श्री ........................ कृषक समूह ............... गठन गरी समूहका

कृयाकलापहरु ननयमन गनन वान्छननय र्दे शखएकोले नमनत ........................मा कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन
ननर्दे शिका, २०७५ को अनधनमा रषह यस षवधान तजुम
न ा गरी लागु गररएको छ ।
१.
(१)

प्रारशम्भक:

सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भ:
(क)

यस समूहको नाम “ श्री .................. कृषक समूह- २०७५” रहने छ ।
(ख)

यो षवधान समूह

dxfgu/kflnsfको

आनथनक षवकास िाखा/ कृषष िाखामा र्दतान भएपनछ

तुरुन्त लागु हुने छ ।
(२)

पररभाषा: षवषय र प्रसँगको अको अथन नलागेमा यो षवधानमा
(क)

समूह भन्नाले यस षवधानमा उल्लेशखत कृषष कायनद्वारा कृषष उपजको उत्पार्दन,

(ख)

सर्दस्य भन्नाले कृषक जो ....................कृषक समूहको उद्देश्य अनुसार उत्पार्दन र

उत्पार्दकत्व बढाई आय आजनन गनन इच्छु क कृषकहरुको समूहलाई जनाउने छ ।
उत्पार्दकत्व बढाउन षवधानको र्दफा ३ बमोशजम सर्दस्यता नलएको जनाउने छ ।
(ग)

कायन सनमनत भन्नाले षवधान अनुसार ननवानशित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सशिव, सहसशिव,
कोषाध्यक्ष तथा सर्दस्य पर्दानधकारीहरुलाई जनाउने छ ।

(घ)
(३)

साधारण सभा भन्नाले यस षवधानको र्दफा ४ बमोशजम गदठत सभालाई जनाउने छ ।

समूहको छाप : गोलोघेरा नभत्र यस समूहको नाम “श्री .................. कृषक समूह–२०७५” पढ्न सषकनेछ ।
(४)

समूहको कायानलय : यस समूहको कायानलय .................. शजल्ला ...................

d=न.पा.

वडा

नं. .......... मा रहनेछ ।
(५)

समूहको र्दतान : (क) कृषक समूह
(ख)

dxfgu/kflnsfको

आनथनक षवकास िाखा/कृषष िाखाdf र्दतान गनुन पनेछ ।

अननवायन रुपमा आन्तररक राजश्व कायानलयमा समेत र्दतान गरर स्थाई लेखा नम्बर

(PAN) नलनु पनेछ ।
२.
(१)

उद्देश्य र कायन

उद्देश्य : सर्दस्यहरुको सामाशजक, आनथनक, कृषषजन्य व्यवसाषयक, षहतलाई ध्यान राशख र्दे हायमा

उद्देश्य हुनेछ:-

उल्लेशखत समूहको

(क)

कृषष व्यवसायलाई आधुननकीकरण एवं षवषवनधकरण गरी उत्पार्दकत्व, उत्पार्दन वृषद्धका

(ख)

सर्दस्यहरुको आनथनक तथा सामाशजक शजवनस्तर उठाउने ।

(ग)

सर्दस्यहरुमा स्वालम्बनको ज्ञान, पारस्पारीक सहयोग र नमतव्यषयताको भावनानसल

लानग एक जुट भई काम गने ।

गने ।

14

(२)

समूहको षवधानको उपर्दफा (१) बमोशजमका उद्देश्यहरु प्राप्त गनन यो समूहले र्दे हाय बमोशजम कायनहरु गनेछ :(क)

उन्नत प्रषवनधबाट खेती गरी उत्पार्दन एवम् उत्पार्दकत्व बढाउने,

(ख)

षवज बृषद्ध गरी आत्म ननभनर हुने,

(ग)

उन्नत प्रषवनध अपनाउने,

(घ)

कृषष उत्पार्दनबाट आय बृषद्ध गने,

(ङ)

समूहबाट बजार व्यवस्थापन गने,

(ि)

कृषकद्वारा उत्पादर्दत बस्तुको मूल्यमा एक रुपता ल्याउने,

(छ)

भण्डारणको व्यवस्था,

(ज)

सर्दस्यको सीपमा वृषद्ध गननका लानग अन्य कायनिमहरु तजुम
न ा गरी सं िानलत गने,

(झ)

सर्दस्यको आनथनक अवस्था सुधार गनन सके षकनसमका अन्य षियाकलाप सञ्चालन गने ,

(ञ)

सर्दस्यहरु वीि स्वालम्बन, पारस्परीक सहयोग एवमा नमतव्ययीता अनभवृषद्ध गरी ननयनमत

बित गने बानी प्रवधनन गने ,
(ट)

समूह सर्दस्यहरुमा उत्पार्दनशिल आयमुलक एवं नसपमुलक उद्देश्यका लानग सर्दस्यहरुलाई

सुलभ व्याजर्दरमा ऋण प्रर्दान गने,
(ठ)

आफ्नो उद्देश्य पुरा गननका लानग समान उद्देश्य भएका स्थानीय क्षेत्र, राषिय र अन्तराषिय

(ड)

कृषष सँग सम्बशन्धत अन्य कृषक समूह, सहकारी, षवनतय सं घ सं स्था सम्पकन कायम गरर

सं घ सं स्थाहरुसँग सहयोगात्मक भावना राख्ने,
जानकारी एवम सुिना आर्दान प्रर्दान गने,
(ढ)

यस क्षेत्र/ भेगको कृषकहरुद्वारा उठाइएको समस्याहरु शजल्ला कृषष षवकास कायानलय,

अनुसन्धन कायानलय तथा अन्य ननकायहरुलाई सम्पकन जानकारी उपलब्ध गराई समाधान ननकाल्ने
प्रयास गने ,
(ण)
गने,
(त)

नसँिाइ सुषवधा उपलब्ध गराउने,

(थ)

खेती षवकास योजना तयार गनन एवं पकेट प्याकेज कायनिमलाई सहयोग पुयानउने,

(र्द)
(ध)

सघन कृषष तथा पिु षवकास कायनिमलाइ सघाउ पुयानउने,

नगर्दे बाली उत्पार्दन, भण्डारण, प्रिोधन तथा षवषि षवतरण व्यवस्था गने ,

(न)

उन्नत पिु पन्छी नश्ल/भ ुरा उत्पार्दन तथा षवषि षवतरण गने,

(प)

पिु/पन्छी/माछा उत्पार्दन एवं उत्पार्दकत्व बढाउने,

(फ)

उत्पादर्दत पिुपन्छी जन्य/ माछाहरुको षविी षवतरणको लानग बजार व्यवस्था गने,

(ब)

पिु/मत्स्य पालन सम्बन्धी प्राषवनधक सेवा पुयानउन सहयोग गने,

(भ)
(म)

कृषष उपज उशित मुल्यमा खररर्द षवषि तथा ढु वानी गने,

कृषष उपज भण्डारण गनन गोर्दामको सुषवधा उपलब्ध गराउने,

(य)

कृषष उपज प्रिोधन गने,

(र)

प्रिोधन बस्तु उशित मुल्यमा षवषि गने,

(ल)

श्रोत/षहतकोष सं कलन गने ,

(व)

सकंनलत बित/षहतकोषको प्रभावकारी पररिालन गने ,

(ि)

समूह वा सर्दस्यलाई अवाश्यक ऋण उपलब्ध गराउने,

(ष)
३.

उन्नत वीउ, रासायननक मल, सुधाररएको औजार, षकटनािक षवषार्दी आदर्द षवषि षवतरण

सर्दस्यता : (क)

मानथ उल्लेशखत उद्देश्यहरु पुनतन गनन अन्य कायनहरु गने ।
एकै उद्देश्य एवं समान आनथनक अवस्था भएको एवम यस समूहको षवधानको पररनध नभत्र

रहने इच्छा व्यि गरे को व्यशिलाई यस समूहको सर्दस्यता प्रर्दान गनन सषकनेछ ।
(ख)

सर्दस्य हुन िाहने व्यशिले कशम्तमा समूहका सर्दस्यहरुको नलशखत नसफाररस साथ अनुसूिी–४ उल्लेख भए वमोशजम

र्दरखास्त दर्दनु पनेछ ।
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(१)

ँ ै खेतीपाती गरे को/गनन सक्षम भएको ।
सर्दस्यको लानग योग्यता : (क) आफ

(ख)

समूहको उद्देश्य अनुरुप कायन गनन ईच्छु क भएको ।

(ग)

समूहको षवधान अनुसार कायन गनन मन्जुरी भएको ।

कृषक–कृषक बीि आपसी सहयोग बढाउन ईच्छु क भएको ।

(घ)

सर्दस्यताको लानग १६ वषन उमेर पुगेको हुनपु ने छ ।

(ङ)
(२)

साधारण सर्दस्य : (क) सर्दस्यता िुल्क रु. ...... नतरी साधारण सर्दस्यताको ननवेर्दन दर्दई कायन सनमनत ननणनय
बमोशजम साधारण सर्दस्यता प्राप्त गनन सक्ने छ । यस्तो सर्दस्यले मानसक बित रु. ...... प्रत्येक मषहना
जम्मा गनुन पनेछ ।
(ख)

समूह गठन भईसकेपनछ कुनै पनन योग्यता पुगेको व्यशिले समूहको सर्दस्यता नलन

िाहेमा समूहमा आबद्ध प्रनत सर्दस्य बराबर उि नमनतसम्म सं शित षहतकोष र सोको ब्याज साथै
ननयमानुसारका अन्य िुल्क बुझाई सर्दस्यता प्राप्त गनन सक्नेछ ।
(३)

सर्दस्यको अयोग्यता : कायन सनमनतले ननम्न अवस्थामा सर्दस्यहरुलाई सर्दस्यताको लानग अयोग्य ठहयानई सर्दस्यता

समाप्त गनन सक्नेछ :(क)

तोषकएको मानसक बित तथा अन्य नतनुप
न ने रकमहरु ३ मषहना सम्म ननतरे मा,

(ख)

षवधानको उद्देश्य षवपररत कायन गरमा वा समूहको रकम वा कागजात षहनानमना गरे मा वा

(ग)

सर्दस्यताबाट राजीनामा दर्दएमा (सर्दस्य रहन निाहेर नलशखत ननवेर्दन कायन सनमनतले सर्दर

अन्य कुनै कारणले कायन सनमनतबाट ननस्कािन गरे मा,
नसफाररस गरे मा),
(घ)

४.

अपरानधक कायनमा सं लग्न भएको र्दोष प्रमाशणत भएमा,

(ङ)

कृषष पेिा त्यागी अन्य कायन गनन थालेमा,

(ि)

मृत्यु भएमा,

(छ)

ँ आउने कायन गरे मा,
समूहको नसद्धान्त वा ननयम वा प्रनतिामा आि

(ज)

अन्य .......................................................................... ।

साधारण सभा तथा कायन सनमनत
(१)

साधारण सभा : (क)

यस समूहको सर्दस्यता प्राप्त सम्पुणन सर्दस्य साधारण सभाको सर्दस्य

हुनेछ,जुन समूहको उच्ितम ननकाय हुनेछ ।

(ख)

यसले षवधान पाररत एवम सं िोधन गनन सक्ने छ ।

(ग)

साधारण सभा वषनमा कशम्तमा एक पटक बस्नु पने छ।

(घ)

आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला साधारण सभा बोलाउन सषकने छ ।

(२)

साधारण सभाको अनधवेिन : कायन सनमनतले तोकेको नमनत र समयमा यस समूहको सशिवले अध्यक्षको परामिन नलई

नलशखत सूिनाद्वारा सम्पूणन सर्दस्यलाई साधारण सभाको स्थान, समय, नमनत तथा एजेन्डाको जानकारी गराउनु पनेछ ।
(३)

साधारण सभाको काम कतनव्य र अनधकार : (क) कायन सनमनतको ननवानिन गने तथा गठन गने ।
(ख)

षवधान सं िोधन गने ।

(ग)

वाषषनक बजेटको अनुमोर्दन गने ।

(घ)

समूहको वाषषनक कायनिम स्वीकृत गने ।

(ङ)

समूहको वाषषनक कायन योजना बनाउने ।

(छ)

अन्य ........................................................................ ।

(ि)
(४)

समूहले कायन योजना बनाउँर्दा, कशम्तमा ६० प्रनतित कृषष कायनिम बनाउने ।

साधारण सभाको गणपूरक सं ख्या : (क) समूहको साधारण सभाको बैठकमा कशम्तमा पनन ५१ प्रनतित सर्दस्यहरुको

उपशस्थनतमा हुन ु पनेछ ।
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(ख)
(ग)

यदर्द सो नभए फेरी ३ दर्दन नभत्र अको सभा बोलाउनु पनेछ ।

यसमा कुल साधारण सर्दस्यको २५ प्रनतित उपशस्थनत भएमा पनन यो सभाको बैठक

बस्नेछ ।
(५)

कायन सनमनत गठन षवनध : (क)
(ख)

कायन सनमनत ७ सर्दस्यीय हुनेछ ।

कायन सनमनतमा अध्यक्ष, सशिव, कोषाध्यक्ष तथा सर्दस्यहरु हुने छन् । आवश्यकता

अनुसार उपाध्यक्ष तथा सह-सशिवको पनन व्यवस्था गनन सषकने छ ।
(ग)

कायन सनमनतका पर्दानधकारीहरुको बैठक हरे क मषहनाको ............... गते/दर्दन हुनेछ ।

तर आवश्यकता भए जुनसुकै समयमा पनन बस्न सक्ने छ ।
(घ)
(ङ)

कायन सनमनतको पर्दानधकारीहरुको कायन अवनध २ वषनको हुनेछ ।

कायन सनमनतको कुनै पर्द खाली मएमा साधारण सर्दस्य मध्येबाट कसै लाई पनन कायन

सनमनतको पर्दमा सनमतीको बहुमतबाट मनोननत गनन सक्नेछ ।
(ि)
(छ)

कायन सनमनतको कोरम २/३ लाई मानननेछ तथा ननणनय बहुमतद्वारा हुनेछ ।

साधारण सभाका सर्दस्यहरुले आफु मध्येबाट ननवानिन प्रकृयाद्वारा अध्यक्ष सशिव,

कोषाध्यक्ष तथा अन्य पर्दानधकारीहरुको ियन गरर कायन सनमनत गठन गनेछ । तर अध्यक्ष सशिव,
कोषाध्यक्ष मध्ये एक पर्दमा मषहला सर्दस्य अननवायन रुपमा हुन ु पर्दनछ ।
(ज)
(६)

अन्य ...................................................... ।

कायन सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार : (क)

षवधानको पररनध नभत्र रही, समूहको उद्देश्य अनुरुप साधारण

सभाले गरे को नननत ननर्दे िनलाई पालन गने ।
(ख)

समूहको वाषषनक कायनिम बनाउने तथा समूहको षियाकलापहरु सञ्चालन गने ।

(ग)

सहकारी तथा गैर सहकारी सं स्थाहरुसँग सम्पकन वृषद्ध गने कृषष सम्बन्धी अन्य सं घ

(घ)

सहकारीमा जाने प्रयास गने ।

(ङ)

समूहको कायनयोजना बनाई लागु गने ।

(ि)

समूहको वाषषनक प्रनतवेर्दन बनाउने र प्रस्तुत गने ।

(छ)

अन्य .................................... ।

सं स्थाहरुसँग सम्पकन गरर बढी भन्र्दा बढी सहयोग प्राप्त गने ।

(७)

समूहको बैठक : (क)
(ख)
छ ।
(ग)

समूहको ननयनमत बैठक प्रत्येक मषहनाको ........ गते बस्ने छ ।

समूह बैठकहरु कायन सनमनतले ननधो गरे को ठाउँ नमनत र समयमा ननयनमत रुपमा बस्ने
पुव न ननधानररत बैठकमा कुनै सर्दस्यले भाग नलन नसक्ने भएमा सो को जानकारी कारण

सषहत पषहले नै दर्दनु पछन ।
(घ)

जानकारी नदर्दई लगातार तीन बैठकहरुमा उपशस्थत नहुने सर्दस्यलाई समूह सहमनतको

आधारमा ननष्कानसत गररनेछ ।
५.

पर्दानधकारीको काम, कतनव्य र अनधकार:

(१)

अध्यक्षको काम कतनव्य अनधकार : (क)

आवश्यकता अनुसार समूहको बैठक र साधारण सभा

बोलाउने,
(ख)

बैठकको अध्यक्षता गने तथा बै ठक ननयन्त्रण गने ,

(ग)

समूहलाई षियािील गराउने र उद्देश्य प्रानप्तका लानग आवश्यक कायन गने ,

(ङ)

षवधानमा तोषकए अनुसार साधारण सर्दस्यले माग गरे अनुरुप षविेष साधारण सभा बोलाउने,

(ि)

समूहले तोकेको काम कारबाही गने,

(घ)

(छ)
(ज)

कुनै षवषयमा मतर्दान हुँर्दा मत बराबर भएमा ननणानयक मत दर्दने,

समूहमा उठे का षववार्दहरु समाधान गने,

समूह र स्थानीय तहको सम्बशन्धत ननकायहरुसँग सम्पकन व्यशिको रुपमा काम गने ,
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(झ)

समूहको ननणनय, कायनिम र कृयाकलाप, भएका कारवाहीहरु एवं समस्याहरुको अनभलेख राख्न
सशिवलाई सहशजकरण गने ,

(ञ)

वाषषनक कायनयोजनाको कायानन्वयन एवं समूह पररिालनको नेतत्ृ व नलने,

(ट)

समूह बैठकमा भएका ननणनय, वाषषनक साधारण सनमनतका ननणनय, वाषषनप्रगनत प्रनतवेर्दन लगायतका
कागजातहरु आवश्यकता अनुसार सम्बशन्धत ननकायमा पेि गने,

(ठ)

समूह सर्दस्यहरुलाई आफ्ना समस्याहरुको पषहिान र नतनको प्राथनमकता तोक्न सघाउनु र साथै
उि समस्याहरु समाधान गनन कायनिम बनाउन र कायानन्वयन गनन लगाउने,

(२)

(३)

(४)

(ड)

सर्दस्यहरुलाई कृयाशिल गराई समन्वय र सहकायन गने,

(ढ)

समूह सर्दस्यहरुबीि मतभेर्द व्यवस्थापनका लानग सहशजकरण गने ।

उपाध्यक्षको काम कतनव्य अनधकार: (क) अध्यक्षको कायनमा सहयोग गने ,
(ख)

अध्यक्षको अनुपशस्थनतमा अध्यक्ष गने सबै कायन गने,

(ग)

कायन सनमनतले तोकेको कायन गने ।

सशिवको काम कतनव्य अनधकार: (क)

अध्यक्षसँगको परामिनमा बैठक बोलाउने,

(ख)

बैठकको तयारी गने ,

(ग)

समूहको ननणनय पुशस्तका तयार गने,

(घ)

समूहको सम्पूणन कागजातहरु सुरशक्षत राख्ने,

(ङ)

समूह बैठक एवं साधारण सभाबाट पारीत ननणनयको कायानन्वयनका लानग पहल गने ,

(ि)

वाषषनक प्रनतवेर्दन तयार पारी साधारण सभामा पेि गने,

(छ)

समूहको कायनयोजना ननमानणमा सहयोग गने,

(ज)

कायन सनमनतले तोकेको कायन गने ।

कोषाध्यक्षको काम कतनव्य अनधकार: (क)

समूहको षहतकोष रकम ननयनमत उठाउने र फरफारक गने,

(ख)

समूह षहतकोष व्यवस्थापन गने,

(ग)

समूहको सबै कोषको षहसाब षकताब सुरशक्षत र र्दुरुस्त राख्ने,

(घ)

समूहको िल, अिल सम्पूणन सम्पशिको सुरक्षाको शजम्मेवारी नलने,

(ङ)

समूहको वाषषनक बजेट तयार पाने र साधारण सभामा वाषषनक प्रनतवेर्दन पेि गने एवं ले खापररक्षण
गराउने,

(५)

(ि)

समूह अध्यक्ष वा सशिवसँग नमली खाता सञ्चालन गने ,

(छ)

कायन सनमनतले तोकेको अन्य कायन गने ।

कायन सनमनत सर्दस्यहरुको काम कतनव्य र अनधकार: (क) आवश्यकता अनुसार समूहका अन्य उपसनमनतमा रषह

शजम्मेवारी बहन गने,
(ख)
६.

आनथनक व्यवस्था

(१)

आनथनक श्रोत :

कायन सनमनतले तोकेको अन्य कायन गने ।

(क)

यस समूहको सर्दस्यहरुबाट प्राप्त सर्दस्यता िुल्क,

(ख)

समूहको अन्य षियाकलापबाट भएको आम्र्दानी,

(ग)

समूहको सर्दस्यले बित गने मानसक रकम,

(घ)

समूहबाट ऋण लगानी गर्दान प्राप्त ब्याज,

(ङ)

समूहले अन्य सं घ/सं स्थाबाट पाएको अवसरबाट समूह सर्दस्यले पाउने ननशित

(ि)

समूह सर्दस्यले आफ्नो नामबाट गरे को बित,

(ज)

नबलम्व िुल्कबाट,

(झ)

अन्य .......

पाररश्रनमकबाट ............... प्रनतित लेबी,

(२)

षहतकोष : (क)

।

श्री.............................. कृषक समूहको एक षहतकोष हुने छ ।
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(ख)

श्री .............................. बै कमा समूहको खाता रहने छ ।

(३)

षहतकोष पररिालन : (क)
(ख)

षहतकोष रकमको कम्तीमा ५० प्रनतित कृषष कायनमा सञ्चालन गनुन पनेछ ।
समूह सर्दस्यलाई आवश्यकता भएमा षहतकोषबाट ऋण/सापटी नलन सक्ने छन् ।
सर्दस्यले ऋण माग गनन अनुसूिी-५ अनुसार ननवेर्दन दर्दनुपने छ ।

(ग)

कृषष कायनको लानग नलइएको ऋणमा ......................... प्रनतित मानसक ब्याज लाग्ने

(घ)
छ ।
(ङ)

अन्य ऋणमा ..................प्रनतित मानसक ब्याज लाग्ने छ ।

(ि)

मानसक ब्याज, मानसक बित रकम एवम ऋणी सर्दस्यले तोषकए बमोशजम ऋण षकस्ता

प्रत्येक मषहना बुझाउनुपनेछ ।
(छ)
(ज)

ऋण नलर्दा ऋण रकमका .........प्रनतित सेवा िुल्क बुझाउनु पनेछ ।

ु र्दस्तखत
....................बैं कमा समूह अगुवा/अध्यक्ष वा सशिव र कोषाध्यक्षको सं यि

बाट खाता सञ्चालन हुनेछ ।
(४)

षहतकोष पररिालनका उपायहरुलाई र्दुई वगन (आवश्यक खिन र आन्तररक लगानी) मा षवभाजन गनन सषकनेछ :(क)

आवश्यक खिन : आवश्यक खिन भन्नाले र्दे हाय वमोशजमको कायानलय र प्रिासननक खिन

भन्ने जनाउनेछ:•

कायानलय खिन (कापी, कलम, नबल, भौिर, फाइल, रशजष्टर, खाता, पत्रपनत्रका),

•

फनननिर खिन,

•

ढु वानी तथा घर भाडा,

•

अन्य सं स्थासँग सर्दस्यता नलँर्दा नतनुप
न ने खिन र वाषषनक नषवकरण खिन,

•

लेखा पररक्षण खिन,

•

कमनिारी पाररश्रनमक खिन,

•

साधारण सभा खिन,

•

षवषवध (समूहको बैठकमा शिया नास्ता आदर्द) ।

(ख)

आन्तररक लगानी : आन्तररक लगानी भन्नाले समूह नभत्रको सर्दस्य बीिको र्दे हाय

वमोशजमको लगानी भन्ने जनाउनेछ:•

उत्पार्दनमूलक कायन गनन (उत्पार्दन तथा उत्पार्दन सामरी खररर्द षविी) ,

•

मल, बीउ, बाली सं रक्षण, तरकारी बोट नबरुवा षकन्न र प्रयोग गनन,

•
•

आयमुलक कायन गनन (बाख्रा, बंगरु पालन आदर्द) ,

घरे ल ु आयमुलक कायन गनन (स्थानीय नसप, रे िम पालन, नसलाई बुनाई, माहुरी पालन,
तरकारी खेती, करे साबारी आदर्द),

•

सामाशजक कायन गनन जस्तै सफाई अनभयान, पषहरो ननयन्त्रण, वृक्षारोपण, कुलो ननमानण,
स्वास्थय र वातावरण सं रक्षण आदर्द ,

•

नसप षवकास जस्तै प्याषकि, नसनरी र तानलम आदर्द,

•

बौषद्धक कायन गनन जस्तै तानलम, प्रविन, भ्रमण र गोिी आदर्द,

•

सामाशजक कायन गनन जस्तै मषहला षवकास, वाल षवकास आदर्द,

•
(५)

नबलम्ब िुल्क : (क)

िुल्क लाग्नेछ ।

ँ ी लगानी, कजान प्रवाह, िेयर खररर्द आदर्द गनन।
पूज

मानसक बित रकम तोकेको समयमा ननतरे मा पषहलो मषहना प्रनत दर्दन रु. ..... नबलम्ब

(ख)

र्दोश्रो मषहना प्रनत दर्दन रु......नबलम्ब िुल्क लाग्ने छ ।

(ग)

तेश्रो मषहना प्रनत दर्दन रु...........

(घ)

िौथो मषहनाबाट सर्दस्यता खारे ज हुनेछ ।
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(ङ)

प्रत्येक मषहना बुझाउनु पने ऋण षकस्ता र ब्याज नबुझाएमा प्रनत मषहना रु......... प्रनत

दर्दन र्दोश्रो मषहना रु....प्रनत दर्दन र तेश्रो दर्दन रु.... प्रनत दर्दन नबलम्ब िुल्क लाग्ने छ । िौथो
मषहना ऋण रकम ब्याजहरु ऋणी र जमानी सर्दस्यहरुबाट असुल उपर गररनेछ ।
(ि)

एक सर्दस्यको जमानी बसेको सर्दस्यले अकोको पुनाः जमानी बस्ने छै न ।

(छ)

जमानी सर्दस्यले ऋण पाउने छै न तर ऋणी सर्दस्यले ऋणी सर्दस्यले ऋण नतरी सके

पनछ जमानी सर्दस्यले ऋण पाउन सक्ने छ ।
(ज)

ऋण नलएको सर्दस्यले अरु सर्दस्यको जमानी बस्न पाउने छै न ।

(झ)

ऋण नलनको लानग .....सम्म एक सर्दस्यको जमानी रु......सम्म र्दुई सर्दस्य र रु....सम्म

नतन सर्दस्यको जमानी िाषहनेछ ।
(६)

लगानीको सुरक्षण : (क) कुनै पनन व्यशिले आफ्नो नाममा जम्मा भएको षहतकोषको अनधकतम ९०% सम्म मात्र

ऋण नलन पाउने छ ।
(ख)

यदर्द व्यशिको नाममा सं कनलत षहतकोषको ९०%

भन्र्दा बढी ऋण नलनुपने भएमा सोही समूहका अन्य २ जना सर्दस्यको सामुषहक जमानीमा ऋण
दर्दन सषकने छ ।
(ग)

ऋण नलने व्यशिले नतनुप
न ने साँवा र ब्याज रकम

ननतरे को/नतनन नसकेको खण्डमा जमानी बसेका सर्दस्यमाफनत असुलउपर गररनेछ ।
(घ)

यदर्द जमानी माफनत पनन असुल उपर हुन नसकेको

अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रिनलत ननयमानुसार कारबाही प्रषिया अगाडी बढाईनेछ ।
(ङ)

ऋण लगानी एवम् असुलउपर गनन ऋण उप-सनमनतको

(ि)

ऋण उप-सनमनतका सर्दस्यहरु कसै को पनन जमानी

स्वीकृनत नलनुपने छ ।
बस्न पाईने छै न ।
(७)

लेखापरीक्षण : (क)

प्रत्येक कृषक समूहले रशजष्टडन ले खा पररक्षण अननवायन रुपमा गराउनु पर्दनछ ।

(ख)

लेखा पररक्षण वाषषनक साधारण सभाको पूणन बहुमतबाट अनुमोर्दन गनुप
न र्दनछ ।

(ग)

मुनाफा सम्पुणन सर्दस्यलाई प्रत्येक वषनको ले खा परीक्षण पनछ ननजहरुको षहसाव खातामा

जम्मा गनुन पर्दनछ ।
७.
(१)

षवषवध :

ननवानिन सम्बन्धी व्यवस्था :
(क)

यस समूहको कायन सनमनत कायम रहेको अवस्थामा सोही कायन सनमनतले र सो सनमनत

(ख)

सो ननवानिन अनधकृतले ननवानिन अनधकृतमा ननयुि भएको नमनतले एक मषहना नभत्र

कायम नरहे को अवस्थामा साधारण सर्दस्यहरुको बैठकले ननवानिन अनधकृत ननयुि गनेछ ।
ननवानिन गराई सक्नु पनेछ ।
(ग)

सो ननवानिनमा पने खिन कायन सनमनतले व्यवस्था गने छ ।

(घ)

यसमा कायन सनमनतको पर्दानधकारीहरुलाई मतर्दान वा सहमनतद्वारा साधारण सभाको

सर्दस्यहरुले छान्ने छन् ।
(२)

पर्दावनध :
(क)

कायन सनमनत सर्दस्य तथा पर्दानधकारीहरुको पर्दावनध ननवानशित भएको नमनत र्दे शख २ वषनको

(ख)

सो गदठत कायन सनमनतको पर्दावनध समाप्त हुन १ मषहना अगावै समूहको साधारण सभा

(ग)

कायन सनमनतले षवधानमा उल्लेशखत आफ्नो कायनकाल समाप्त हुन १ मषहना अगावै

हुने छ।

बोलाई नयाँ कायन सनमनतको ि ुनाव गराउन अननवायन हुनेछ ।

ननवानिन गराउन नसकेको तथा ननजको कायन अवनध समाप्त भएपनछ सो कायन सनमनतको
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सर्दस्यहरुको सनमनतले आफ्नो सनमनतको बैठक बोलाई एउटा तर्दथन (प्रबन्ध वा तयारी) सनमनत
खडा गरी सो तर्दथन सनमनतद्वारा साधारण सभाको बै ठक बोलाई नयाँ कायन सनमनतको गठन गने
छ ।
(घ)

कायन सनमनतको पर्दावनध समाप्त हुन ु अगावै कायनरत कायन सनमनत कुनै षकनसमबाट भं ग हुन

गएमा भं ग भएको कायन सनमनतले आफ्नो शजम्मा रहेको कागजपत्र नगर्द शजन्सी कायनभार समेत
सम्पुणन सर्दस्यको सभा बोलाई अथवा कायानलय सशिव भए सो लाई बुझाई सो को भरपाई नलन
पनेछ ।
(ङ)

सो नगरे मा यस समूहलाई हानी नोक्सानी भएमा सो कायन सनमनतका अध्यक्ष र सशिव

ु रुपमा व्यहोनुन पने छ ।
र्दुवैले सं यि
(३)

उम्मेर्दवारको अयोग्यता :

(क)

कृषष पेिामा सं लग्न नभएको व्यशि,

(४)

(ख)

कृषषको समूहमा नभएको व्यशि,

(ग)

समूहको उद्देश्य षवपररत कायन गने व्यशि,

(घ)

माननसक अवस्था सामान्य दठक नभएको व्यशि,

(ङ)

फौजर्दारी अनभयोगमा सजाए पाएको व्यशि ।

अषवश्वासको प्रस्ताव : साधारण सभाको सर्दस्यहरु मध्येबाट एक नतहाई सर्दस्यहरुले कायन सनमनत उपर अषवश्वासको

प्रस्ताव ल्याई र्दुई नतहाई सर्दस्यहरुबाट सो प्रस्ताव पाररत भएमा कायन सनमनत षवघटन हुनेछ ।
तर अषवश्वासको प्रस्ताव आएमा सफाईको मौकाबाट बशञ्चत गररने छै न ।
(५)

राजीनामा :
(क)

यस समूहको अध्यक्षले उपाध्यक्ष (भए) समक्ष वा सशिव समक्ष र अध्यक्ष बाहेक अन्य

कायन सनमनतका पर्दानधकारीहरुले अध्यक्ष समक्ष राजीनामा दर्दन सक्नेछन ।
(ख)

कायन सनमनतको बैठकबाट स्वीकृत नभए सम्म नतनीहरु आफ्ना पर्दमा बहाली रही

रहनेछन ।
(६)

षवधान सं िोधन :
(क)

समूहको षवधान सं िोधन गनन आवश्यकता पनन आएमा साधारण सभाको सर्दस्यहरु

मध्येका कशम्तमा ५१ प्रनतित सर्दस्यको उपशस्थनतमा षवधान मस्यौर्दा पेि गने छ ।
(ख)

सर्दस्यहरु मध्येका उपशस्थती सर्दस्यहरु मध्येका र्दुई नतहाई बहुमतबाट षवधान सं सोधन

मस्यौर्दा पाररत भएमा षवधान सं िोधन गररने छ ।
(ग)

सं िोनधत षवधान

dxfgu/kflnsfको

कृषष िाखाबाट अनुमोदर्दत नभएसम्म सं सोधन भएको

मानननेछैन ।
(७)

ननयम बनाउने : साधारण सभाले आन्तररक सञ्चालन ननयमहरु बनाउन सक्नेछ ।

(८)

उप–सनमनतहरु गठन गनन सक्नेछ : साधारण सभाले एवं कायन सनमनतले साधारण सभाको स्वीकृत नलई आफ्ना

कायनिमहरु सञ्चालन गरी समूहको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गनन उपसनमनतहरु बनाउन सक्नेछ ।
(९)

षवघटन :
(क)
(ख)

(१०)

समूहको षवधान बमोशजम कायन सञ्चालन गनन नसषक वा उद्देश्य प्राप्त गनन असफल भए वा

तीन वषनसम्म समूह नषवकरण नभएमा समूह षवघटन हुने छ ।

समूह षवघटन भएको अवस्थामा बित रकम सम्पूणन सर्दस्यलाई षफतान गनुप
न ने छ ।

समूह छोड्नुपने अवस्था/सर्दस्यको मृत्यु/सर्दस्यले पाएको अवसर :
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(क)

कुनै पनन सर्दस्यले समूह छोड्न िाहेको खण्डमा ननजको नाममा सं कलन भएको षहतकोष

रकमबाट ३% किा गरL बाँकी रकम भ ुिानी गररनेछ ।

(ख)

यदर्द कुनै सर्दस्यको मृत्यु भएमा ननजले बित गरे को सम्पुणन रकम ननजको सवभन्र्दा

नशजकको

आफन्तलाई समूहले दर्दने व्याज सषहत षफतान गररनेछ ।
(ग)

समूहले कुनै पनन सं घ/ सं स्था/ कायानलयबाट पाएको कुनैपनन अवसर साम्रगीहरु आवश्यकता हेरी समूहको

बैठकबाट ननणनय गराई पालोपालो गरी सबै सर्दस्यले पाउने गरी षवतरण गररनेछ ।
(११)

समूहको िल अिल सम्पशि :
(क)

समूह षवघटन भए पिात समूहको िल अिल सम्पशि

dxfgu/kflnsfको

आनथनक षवकास

िाखा/कृषष िाखाको ननणनय बमोशजम हुनेछ। उि ननणनय शिि नबुझेको खण्डमा ननणनयको
जानकारी पाएको ३५ दर्दन नभत्र सम्बशन्धत

dxfgu/kflnsfको

उप-मेयरसमक्ष ननवेर्दन गनन

सक्नेछन् ।
(ख)

खण्ड (क) वमोशजम उप-मेयरले गरे को ननणनय
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g} अशन्तम

हुनेछ ।

अनुसूिी -२

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा १२ को उपर्दफा (२) सग
समूह र्दतान ननवेर्दन

la/f6gu/ dxfनगर

कायनपानलकाको कायानलय

.........................................d=न.पा.
माफनत, श्री वडा कायानलय
............ नं. वडा।
श्री ................... िाखा/ईकाई / सं स्थाको सहयोगमा म / हामी आफै सं गदठत भई .........................

d=न.पा.मा

गठन

भएको हाम्रो समूह र्दतान गरी पाउन ननम्न षववरणहरु सं लग्न गरी नेपाली
नागररकताको प्रनतनलषप सषहत यो ननवेर्दन गररएको छ ।
..............................
समूह अध्यक्षको र्दस्तखत
नमनत :
समूहको षववरण

कृषक समूहको नाम .................................... स्थापना वषन .................

dxfgu/kflnsfsf]

नाम

वडा नं .......

la/f6gu/

टोल .........

समूहको उद्देश्य ..........................................................................
सर्दस्य सं ख्या : पुरुष.................. मषहला................. जम्मा................
पर्दानधकारीहरुको नाम
ि.सं .

नाम

पर्द

१.

अध्यक्ष

२.

उपाध्यक्ष

३.

सशिव

४.

कोषाध्यक्ष

५.

सर्दस्य

६.

सर्दस्य

७.

सर्दस्य

िैशक्षक योग्यता

उमेर

ननयनमत बैठक बस्ने दर्दन ...........................
प्रनत मषहना समूहको षहतकोषमा सं कलन हुने रु. ........................
हालसम्म षहतकोषमा जम्मा रकम रु. .............................
नसफाररस गनेको सही ......................
अनुसूिी -३

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा १२ को उपर्दफा (४) सग
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जग्गा
क्षेत्रफल

र्दस्तखत

फोटो

कृषक समूह र्दतानको प्रमाण–पत्र

dxfनगर gu/कायनपानलकाको कायानलय
la/f6gu/ d=न.पा.

कृषक समूह र्दतान प्रमाण-पत्र

समूह पद्धनतलाई सुव्यवशस्थत गर्दै कृषष प्रसार कायनलाई टे वा पुयानउने उद्देश्यले

la/f6gu/ d=न.पा.

वडा नं. ........... मा नमनत

................. मा गदठत श्री .................. कृषक समूहलाई यस कायानलयको अनभलेखमा र्दतान गरी यो प्रमाण–पत्र प्रर्दान
गररएको छ ।
.........................

............................
प्रमुख प्रिासकीय अनधकृत

िाखा प्रमुख
(कृषष िाखा)

(कृषक समूह र्दतानको प्रमाणपत्रको पछानड पानामा राख्ने)
ि.सं .

नषवकरण नमनत
र्दे शख

सम्म

नषवकरण गने कायानलय प्रमुख

१.
२.
३.
4.
5.
6.
7.
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कैषफयत

अनुसूिी -४

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा ८ को उपर्दफा (२) खण्ड (ग) सग
सर्दस्यताका लानग आवेर्दन फारामको नमुना

श्रीमान् अध्यक्षज्यू,
.............................. कृषक समूह

महोर्दय,
म यस समूहको षवधानलाई स्वीकार गरी समूहको सर्दस्यता प्राप्त गनन इच्छा भएकोले ननयमानुसार सर्दस्यता प्रर्दान
गनन हुन षवनम्र अनुरोध गर्दनछु ।
षववरण
नामाः–
बावुको नाम :–
ठे गाना :–
िैशक्षक योग्यता :–
कृषष पेिामा र्दखल :–
खेती/जग्गाको षववरण :–
लगाउने गरे को बालीहरु :–
समूहको सर्दस्यताको नसफाररस :–
१) नाम :–
र्दस्तखत :–
२) नाम :–
र्दस्तखत
ननवेर्दक
नाम : ...........................
र्दस्तखत :

25

अनुसूिी-५

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा १6 को उपर्दफा (५) सग
ऋण माग फारामको नमुना

श्रीमान अध्यक्षज्यू,
..................................

नमनत :–
षवषय : ऋण उपलब्ध गराई दर्दने बारे ।

महोर्दय,
उपरोि सम्बन्धमा मलाई .............................................................. कामको लानग आवश्यकता परे कोले रु
.................. अक्षरे पी ................................................. मात्र) समूह षहतकोषबाट ऋण उपलब्ध गराई दर्दनु हुन
अनुरोध गर्दनछु । साथै यसै ननवेर्दनको साथ जमानी सर्दस्यहरुको नसफाररस पेि गरे को छु । ननयमानुसार रु........... (अक्षरे पी
............................... मात्र) ऋण षकस्ता, मानसक ब्याज, मानसक बित ननयमत रुपले प्रत्येक मषहना बुझाउने छु ।

जमानी सर्दस्यहरु

ननवेर्दक

र्दस्तखत:

र्दस्तखत :

नाम :–

नामाः

ठे गाना :–
र्दस्तखत :–

नाम :ठे गाना :–
र्दस्तखत :–

कायानलय प्रयोजनको लानग
ऋण रु....................... (अक्षरे पी रु. .......................................मात्र)
मानसक षकस्ता रु........................(अक्षरे पी रु.............................मात्र)
उपलब्ध भएको नमनत :–
उपलब्ध भएको िेक नं :–
कोषाध्यक्ष

सशिव

अध्यक्ष
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अनुसूिी-६

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा १6 को उपर्दफा (५) सग
तमसुकको नमुना
नलशखतम शजल्ला ..........................

d=न.पा.

..................... वडा नं. ...............बस्ने

............................................... छोरा छोरी पत्नी वषन ............... को .............श्री कृषक समूह
................................... बाट ननधानरण गररएको व्याज र्दर अन्य ितन (ननयम) का अनधनमा रषह घर खिन मल/षवउ/कृषष
आयोजना ..................................... कायन गननका नननमि सापटी (ऋण) नगर्द रु........................ (अक्षरे पी) रु.
............................) यस समूहको ................. बैँ क, िाखा कायानलय .................................................. शस्थत
रहेको बित खाता ..................... िेक नं. ......................... बाट बुशझनलई भाखा राखी तपनसल लेशखएको व्यशि
(साक्षी) हो रोहवरमा यस समूहको कायानलयबाट बुशझनलई दठक सािो हो माथी कबुनलयत गररएको भाखानभत्र सावा व्याज नतनन
बुझाउन सषकन भने मेरो िल अिल सम्पशिबाट नेपालको प्रिनलत ऐन कानुन बमोशजम असुल उपर गरर नलएमा मेरो मन्जुरी
छ । तपनसल साक्षी षकनारा सर्दर ।

साक्षी :
.......... शजल्ला .........

d=न.पा.

..........शजल्ला ...............

.......... वडा नं. ............ बस्ने बषन .......... को.........................

d=न.पा.

............ वडा नं. ............ बस्ने बषन ..... को.......................

इनत सम्वत २०......... साल .......... मषहना गते रोज िुभम् ........................................................।
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अनुसूिी-७

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा १२ को उपर्दफा (२) सग
समूह सर्दस्यको षववरण फाराम

समूहको नाम :ि.स

सर्दस्यको नाम

ठे गाना :वडा.नं.

6f]n

उमेर

शिक्षा

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

28

जनमनको क्षेत्रफल

पररवार सं ख्या

कैषफयत

अनुसूिी-८

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा १6 को उपर्दफा (६) सग
मानसक षहतकोष सं कलन फाराम

समूहको नाम :साल :ि.स

सर्दस्यको नाम

मानसक जम्मा रकम रु.
बैिाख

जेि

आषाढ

श्रावण

भाद्र

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
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आशश्वन

कानतनक

मंनसर

पौष

माघ

फाल्गुन

िैत्र

अनुसूिी -९

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा १6 को उपर्दफा (६) सग
समूहको लगानी षववरण

समूहको नाम :-

ि.स

नलने व्यशिको नाम

ठे गाना

उद्देश्य

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
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रकम

नलएको नमनत

रकम वुझाउनु
पने नमनत

नलनेको
सषह

अनुसूिी-१०

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा १6 को उपर्दफा (६) सग
समूहको ऋण असुली फाराम

समूहको नाम :ि.स

नाम थर

ठे गाना

सावा रु.

व्याज रु.

जम्मा

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
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बुझ्नेको नाम

बुझेको नमनत

रकम बुझ्नेको
हस्ताक्षर

अनुसूिी -११

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा १7 को खण्ड (ि) सग
सम्पशि (नगर्द तथा शजन्सी) खाता फाराम

२०.... साल ...... मषहना
नमनत

षववरण

जम्मा (रु.)

खिन (रु.)

जम्मा

32

बाँकी (रु.)

अनुसूिी -१२

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा १7 को खण्ड (ि) सग
सामान षविी तथा आम्र्दानी खाता फाराम

२०.... साल ...... मषहना
नमनत

षववरण

आम्र्दानी रकम (रु.)

जम्मा

33

कैषफयत

अनुसूिी -१३

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा १7 को खण्ड (ि) सग
सामान खररर्द तथा खिन खाता फाराम

२०.... साल ...... मषहना
नमनत

षववरण

खिन रकम (रु.)

जम्मा

34

कैषफयत

अनुसूिी -१४

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा १7 को खण्ड (ि) सग
र्दाषयत्त्व खाता फाराम

२०.... साल ...... मषहना
नमनत

षववरण

आम्र्दानी

खिन

जम्मा
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मौज्र्दात

कैषफयत

अनुसूिी -१५

ँ सम्वशन्धत)
(र्दफा 20 को उपर्दफा (२) सग
वाषषनक कायन योजना फाराम

कृषक समूहको नाम :
आनथनक वषन :
ि.

आयोजनाको

काम

कायनषववरण

सं .

नाम

(लक्ष्य)

(के गने)

बजेटको श्रोत
समूहको कृषकको

स्थान
वाह्य

षहतकोष व्यशिगत श्रोत

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

36

समय

अवनध (कहाँ
गने)

प्रमुख
शजम्मेवारी

अनुगमन
तथा
मूल्यांकन

कैषफयत

