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कृषक समूहको विधान 

परिचय 

नेपाल जस्तो विकासन्मखु मलुकुको लार्ि समूहको अिधािणा अत्यन्त महत्िपूणि छ। त्यसमा पर्न कृवष 
विकासको सन्दर्िमा समूहले अझै अहम ्र्रु्मका खेल्दछ। कृषककै कृषकले र्रिएको हाम्रो जस्तो देशमा सीर्मत 
जनशक्ति ि श्रोत साधनबाट कृषकििि बीच यथोक्तचत सेिा पयुािउन कठिन ि बढी खक्तचिलो पर्न हनुे हदुााँ कृषक 
समूह सेिा प्रदान िने उपयिु माध्यम हनु सक्छ। 

यस सन्दर्िमा समूह ििन देक्तख र्लएि संचालन ि परिपक्ि अिस्था नपिेुसम्म अत्यन्त सािधानी र्लनपुने हनु्छ। 

अर्लकर्त समय बढी नै लिाएि समूहले मतुिरूप पाउन ुपदिछ। स्ितः समूहमात्र ठदिो ि स्िािलम्बी हनु्छन।् 
समूह ििन र्एपर्छ समूह र्र्त्र योजना तजुिमा कायािन्ियन, अनिुमन, मूल्याङ्कनको साथै बैिक संचालन जस्ता 
कायिहरू सही अथिमा संचालन िनुिपछि। समूह र्र्त्रको पािदक्तशिता, प्रजाताक्तन्त्रक अध्यास ि इमान्दािीताबाट समूह 
लक्ष्य ि सदुृढ बने्न कुिा र्नक्तित छ। 

प्रस्तािना 

कृवष जन्य िस्तकुो उत्पादन, उत्पादकत्ि बढाउन, उत्पादन सामग्री सलुर् बनाउन, उत्पाठदत सामग्रीको विक्री 
वितिण, र्ण्डािण व्यिस्थापन ििी उन्नत बीउ एंि आयिवृि, बचत संकलनबाट आत्मर्नर्िि हनुको लार्ि कृवष 
पैयूाँ िाउाँपार्लकाको सहयोिमा श्री ............................................ कृषक समूह ििन ियौ। 

१. प्रािक्तम्र्कः 
क) संक्तिप्त नाम ि प्रािम्र्ः 

१) यस समूहको नाम “श्री ................................... कृषक समूह-207... िहनेछ। 

२) यो विधान समूह सम्बक्तन्धत स्थानीय तहको कृवष तथा पश ुसेिा शाखामा दताि र्एपर्छ तरुून्त लाि ु
हनुेछ। 

ख) परिर्ाषाः 
विषय ि प्रसंिको अको अथि नलािेमा यो विधानमा 
१) समूह र्न्नाले यस विधानमा उल्लेक्तखत कृवष कायिद्वािा कृवष उपजको उत्पादन, उत्पादकत्ि बढाई 

आय-आजिन िनि इच्छुक कृषकहरूको समूहलाई जनाउनेछ। 

२) सदस्य र्न्नाले कृषक जो .............................. कृषक समूहको उदे्दश्य अनसुाि उत्पादन ि 
उत्पादकत्ि बढाउन विधानको दफा ३ बमोक्तजम सदस्यता र्लएको हनु्छ। 

३) कायि सर्मर्त र्न्नाले यस “विधान अनसुाि र्निािक्तचत अध्यि, उपाध्यि, सक्तचि, सह-सक्तचि, कोषाध्यि 
तथा सदस्य पदार्धकािीहरूलाई जनाउनेछ। 

४) साधािण सर्ा र्न्नाले यस विधानको दफा ४ बमोक्तजम िठित सर्ालाई जनाउनेछ। 



ि) समूहको छापः 
िोलोघेिा र्र्त्र यस समूहको नाम “श्री ............................... कृषक समूह-207....” पढ्न सवकनेछ। 

घ) समूहको कायािलयः 
यस समूहको कायािलय पिित क्तजल्ला पैयूाँ िाउाँपार्लका िडा नं. ......... टोल .................. मा िहनेछ। 

ङ) समूहको दतािः  

कृषक समूह सम्बक्तन्धत स्थानीय तहको कृवष तथा पश ुसेिा शाखामा दताि िनुिपनेछ। साथै अर्निायि 
रूपमा आन्तरिक िाजश्व कायािलयमा समेत दताि ििी (PAN) स्थाई लेखा नम्बि र्लन ुपनेछ। 

२. उद्दशे्य ि कायि 
क) उद्दशे्यः 

सदस्यहरूको सामाक्तजक, आर्थिक, कृवषजन्य व्यिसावयक, वहतलाई ध्यान िाक्तख देहायमा उल्लेक्तखत 
समूहको उदे्दश्य हनुेछः 

ख) सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाक्तजक जीिनस्ति उिाउने। 

ि) सदस्यहरूमा स्िालम्बनको ज्ञान, पािस्परिक सहयोि ि र्मतव्यवयताको र्ािनाक्तशक िने। 

समूहको विधानको दफा २ को उपदफा क बमोक्तजमका उदे्दश्यहरू प्राप्त िनि सो समूहले देहाय 
बमोक्तजमको कायि िनेछ। 

१) उन्नत प्रविर्धबाट खेर्त ििी उत्पादन एिम ्उत्पादकत्ि बढाउने। 

२) विज िवृि ििी आत्मर्नर्िि हनुे। 

३) उन्नत प्रविर्ध आपनाउने। 

४) कृवष उत्पादनबाट आय िवृि िने। 

५) समूहबाट बजाि व्यिस्थापन िने। 

६) कृषकद्वािा उत्पाठदत बस्तकुो मूल्यमा एक रूपता ल्याउने। 

७) र्ण्डािणको व्यिस्था र्मलाउने। 

८) सदस्यको सीपमा िवृि िनिका लार्ि अन्य कायिक्रमहरू तजुिमा ििी संचार्लत िने। 

९) सदस्यको आर्थिक अिस्था सधुाि िनि सक्ने, वकर्समका अन्य वक्रयाकलापहरू संचालन िने। 

१०) सदस्यहरू बीच स्िालम्बन, पािस्परिक सहयोि एिमा र्मतव्यवयता अर्र्िवृि ििी र्नयर्मत बचत 
िने बानी प्रिधिन िने। 

११) समूह सदस्यहरूमा उत्पादनर्सल आयमूलक एिम ्सीप मलुक उदे्दश्यका लार्ि सदस्यहरूलाई 
सस्तो व्याजदिमा ऋण प्रिाह िने। 

१२) आफ्नो उदे्दश्य पिुा िनिका लार्ि समान उदे्दश्य र्एका स्थानीय िेत्र िाविय तथा अन्तिाविय संघ 
संस्थाहरूसाँि सहयोिात्मक र्ािना िाख्न।े 

१३) कृवषसाँि संम्बक्तन्धत कृवष संजाल अन्य कृषक समूह, सहकािी, वित्तीय संघ संस्थासाँि सम्पकि  
कायम ििी जानकािी एिम ्सूचना आदान प्रदान िने। 

१४) यस िेत्र/रे्िको कृषकहरूद्वािा उिाइएको समस्याहरू संम्बक्तन्ध र्नकायलाई उपलब्ध ििाई 
समाधान र्नकाल्ने प्रयास िने। 



१५) उन्नत बीउ, िासायर्नक तथा प्राङ्गारिक मल, सधुारिएको औजाि, िोि कीिा र्नयन्त्रण समाग्री 
आठद विक्री वितिण िने। 

१६) र्साँचाई सवुिधा उपलब्ध ििाउने। 

१७) खेर्त विकास योजना तयाि िनि एिम ्पकेट प्याकेज कायिक्रमलाई सहयोि पयुािउने। 

१८) सघन कृवष विकास कायिक्रमलाई सहयोि पयुािउने। 

१९) निदे बाली उत्पादन, र्ण्डािण, प्रशोधन तथा विक्री वितिण व्यिस्था िने। 

२०) उन्नत र्िुा उत्पादन तथा विक्री वितिण िने। 

२१) माछा उत्पादन एिम ्उत्पादकत्ि िवृि िने। 

२२) उत्पाठदत माछाहरूको विवक्र वितिणको लार्ि बजाि व्यास्था िने। 

२३) मत्स्य पालन सम्बक्तन्ध प्राविर्धक सेिा पयुािउन सहयोि िने। 

२४) कृवष तथा पशपुन्छी जन्य उपज उक्तचत मूल्यममा खरिद विक्री तथा ढुिानी िने। 

२५) कृवष उपज र्ण्डािण िनि िोदामको सवुिधा उपलब्ध ििाउने। 

२६) कृवष उपज प्रशोधन िने। 

२७) प्रशोधन िरिएको िस्त ुउक्तचत मूल्यमा विक्री िने। 

२८) श्रोत/वहतकोष संकलन िने। 

२९) संकर्लत बचत/वहतकोषको प्रर्ािकािी परिचालन िने। 

३०) समूह िा सदस्यलाई आिश्यक ऋण उपलब्ध ििाउने। 

३१) मार्थ उल्लेक्तखत उदे्दश्यहरू परु्ति िनि अन्य कायिहरू िने। 

३. सदस्यता: 
एकै उदे्दश्य एिम ्समान आर्थिक अिस्था र्एको एिं यस समूहको विधानको परिर्ध र्र्त्र िहन ेइच्छा 
व्यि ििेको व्यक्तिलाई यस समूहको सदस्यता प्रदान िनि सवकनेछ। ति सदस्य हनु चाहाने व्यक्तिले 
कक्तम्तमा समूहका सदस्यहरूको र्लक्तखत र्निेदन साथ अनसूुची-४ बमोक्तजम दिखास्त ठदनपुनेछ। 

क) सदस्यको लार्ि योग्यताः 
१) आफै खेतीपाती ििेको/िनि सिम र्एको। 

२) समूहको उदे्दश्य अनरुूप कायि िनि इच्छुक र्एको। 

३) समूहको विधान अनसुाि कायि िनि मन्जिुी र्एको। 

४) कृषक-कृषक बीच आपसी सहयोि बढाउन इच्छुक र्एको। 

५) सदस्यताको लार्ि १8 िषि उमेि पिेुको िा नेपाली नािरिकता प्रमाण पत्र र्एको व्यक्ति 
हनुपुनेछ। 

ख) साधािण सदस्यः 
सदस्यता शलु्क रु. ............ र्तिी साधािण सदस्यताको र्निेदन ठदई कायि सर्मर्त र्नणिय बमोक्तजम 
साधािण सदस्यता प्राप्त िनि सक्नेछ। यस्तो सदस्यमा मार्सक बचत रु.......... प्रत्येक मवहना जम्मा 
िनुिपनेछ। समूह ििन र्ईसकेपर्छ कुनै र्न योग्यता पिेुको व्यक्तिले समूहको सदस्यता र्लन चाहेमा 



समूहमा आिि प्रर्त सदस्य बिाबि उि र्मर्त सम्म संक्तचत वहतकोष ि सोको व्याज साथै 
र्नयमानसुािका अन्य शलु्क बझुाई सदस्यता प्राप्त िनि सक्नेछ।  

 

ि) सदस्यता कायम निहन ेअिस्था (सदस्यको अयोग्यता) 

कायि सर्मर्तले र्नम्न अिस्थामा सदस्यहरूलाई सदस्यताको लार्ि अयोग्य  सदस्यता समाप्त िनि 
सक्नेछ। 

१) तोवकएको मार्सक बचत तथा अन्य र्तनुिपने िकमहरू ३ मवहना सम्म नर्तिेमा। 

२) विधानको उदे्दश्य विपरित कायि ििेमा िा समूहको िकम िा कािजात वहनार्मना ििेमा िा अन्य 
कुनै कािणले कायि सर्मर्तबाट र्नस्काक्तशत ििेमा। 

३) सदस्यबाट िाजीनामा ठदएमा (सदस्य िहन नचाहेि र्लक्तखत र्निेदन कायि सर्मर्तले सदि र्सफारिस 
ििेमा। 

४) अपिार्धक कायिमा संलग्न र्एको दोषी प्रमाक्तणत र्एमा। 

५) कृवष पेशा त्यािी अन्य कायि िनि थालेमा। 

६) मतृ्यू र्एमा। 

७) समूहको र्सिान्त िा र्नयममा िा प्रर्तष्ठामा आच आउने कायि ििेमा। 

८) ..................................................................................................................... 
९) ..................................................................................................................... 

४. साधािण सर्ा तथा कायि सर्मर्त 

क) साधािण सर्ाः 
यस समूहको सदस्यता प्राप्त सम्पूणि सदस्य साधािण सर्ाको सदस्य हनुेछ जनु समूहको उच्चतम 
र्नकाय हनुेछ। यसले विधान पारित एिं संशोधन िनि सक्नेछ। साधािण सर्ा बषिमा एक पटक 
बस्ने छ ति आिश्यकता अनसुाि जनुसकैु बेला साधािण सर्ा बोलाउनेछ। 

ख) साधिण सर्ाको अर्धिेशनः 
साधािण सर्ाले तोकेको र्मर्त  समयमा यस समूहको सक्तचिले अध्यिको पिामशि र्लई र्लक्तखत 
सूचना द्वािा सम्पूणि सदस्यलाई साधािण सर्ाको स्थान, समय, र्मर्त तथा ऐजेण्डाको जानकािी ििाउन ु
पनेछ। 

ि) साधािण सर्ाको काम कतिव्य ि अर्धकािः 
१) कायि सर्मर्तको र्निािचन तथा ििन िने। 

२) विधान संशोधन िने। 

३) िावषिक बजेटको अनमुोदन िने। 

४) समूहको िावषिक कायिक्रम स्िीकृत िने। 

५) समूहको बावषिक कायियोजना बनाउने। 

६) समूहले कायि योजाना बनाउदा कक्तम्तमा ६० प्रर्तशत कृवष कायिक्रम बनाउने। 

७) .............................................................................................. 
घ) साधािण सर्ाको िणपिुक संखयाः 



समूहको साधािण सर्ाको बैिकमा कक्तम्तमा पर्न ५१ प्रर्तशत सदस्यहरूको उपक्तस्थर्तमा हनुपुनेछ। 
यठद सो नर्ए फेिी ३ ठदन र्र्त्र अको सर्ा बोलाउन ुपनेछ। यसमा कुल साधािण सदस्यको २५ 
प्रर्तशत उपक्तस्थर्त र्एमा पर्न यो सर्ाको बैिक बस्नेछ। 

ङ) कायि सर्मर्त ििन विर्धः 
१) कायि सर्मर्त 9 सदक्तस्यय हनुेछ। 

२) कायि सर्मर्तमा अध्यि, सक्तचि, कोषाध्यि तथा सदस्यहरू हनुेछन।् आिश्यकता अनसुाि 
उपाध्यि तथा सह-सक्तचिको पर्न व्यिस्था िनि सवकनेछ। 

३) कायि सर्मर्तका पदार्धकािीहरूको बैिक हिेक मवहनाको ........... िते/ठदन हनुेछ। ति 
आिश्यकता र्ए जनुसकैु बेलामा पर्न बस्न सक्नेछ। 

४) कायि सर्मर्तका पदार्धकािीहरूको कायि अिर्ध दईु बषिको हनुेछ। 

५) कायि सर्मर्तको कुनै पद खाली र्एमा साधािण सदस्यबाट कसैलाई पर्न कायि सर्मर्तको पदमा 
सर्मर्तको बहमुतबाट मनोर्नत िनि सक्नेछ। 

६) कायि सर्मर्तको कोिम 2/3 लाई मार्ननेछ तथा र्नणिय बहमुत द्वािा हनुेछ। 

७) साधािण सर्ाका सदस्यहरूले आफु मध्यबाट र्निािचन प्रकृया द्वािा अध्यि, सक्तचि, कोषाध्यि, 
अन्य पदार्धकािीहरूको चयन ििी कायि सर्मर्त ििन िनेछ। ति अध्यि, सक्तचि कोषाध्यि 
मध्ये एक पदमा मवहला सदस्य अर्निायि हनुपुदिछ। 

च) कायि सर्मर्तको काम कतिव्य ि अर्धकािः 
१) विधाको परिर्ध र्र्त्र िही, समूहको उदे्दश्य अनरुूप साधािण सर्ाले ििेको नीर्त र्नदेशनलाई 

पालना िने। 

२) समूहको िावषिक कायिक्रम बनाउने तथा समूहको कृयाकलापहरू संचालन िने। 

३) सहकािी संस्था तथा िैि-सहकािी संस्थाहरूसाँि सम्पकि  िने, कृवषसाँि सम्बक्तन्धत अन्य संघ 
संस्थाहरूसाँि समन्िय ििी बढी र्न्दा बढी सहयोि प्राप्त िने। 

४) सहकािीमा जाने प्रयास िने। 

५) समूहको कायियोजना बनाई लाि ुिने। 

६) समूहको िावषिक प्रर्तिेदन बनाउने ि प्रस्ततु िने। 

छ) समूहको बैिकः 
समूहको र्नयर्मत बैिक प्रत्येक मवहनाको ............ िते बस्नेछ। समूह बैिकहरू कायि सर्मर्तले 
र्नधो ििेको िाउाँ र्मर्त ि समयमा र्नयर्मत रूपमा बस्नेछ। ति पिुि र्नधाििीत बैिकमा कुनै सदस्यले 
र्ाि र्लन नसक्ने र्एमा सोको जानकािी कािण सवहत पवहले नै ठदनपुनेछ। विशेष परिक्तस्थर्त बाहेक 
लिाताि ३ बैिकहरूमा उपक्तस्थत नहनुे सदस्यलाई समूहको सहमर्तको आधािमा समूहबाट र्नस्काशन 
िरिनेछ। 

  

५. पदार्धकािीको काम, कतिव्य ि अर्धकािः 
क) अध्यिको काम कतिव्य ि अर्धकाि  

 आिश्यकता अनसुाि समूहको बैिक ि साधािण सर्ा बोलाउने। 



 बैिकको अध्यिता िने तथा बैिक र्नयन्त्रण िने। 

 समूहलाई वक्रयाक्तशल ििाउने ि उदे्दश्य प्रार्प्तका लार्ि आिश्यक कायि िने। 

 कुनै विषयमा मतदान हुाँदा मत बिािि र्एमा र्नणाियक मत ठदने। 

 विधानमा तोवकए अनसुाि साधािण सदस्यले माि ििे अनरुुप विशेष साधािण सर्ा बोलाउने। 

 समूहले तोकेको काम कािबाही िने। 

 समूहमा उिेका वििादहरू समाधान िने। 

 समूह ि स्थानीय तहको सम्बक्तन्धत र्नकायहरूसाँि सम्पकि  व्यक्तिको रूपमा काम िने। 

 समूहको र्नणिय, कायिक्रम ि वक्रयाकलाप, र्एका कािबाहीहरू एिं समस्याहरूको अर्र्लेख िाख्न 
सक्तचिलाई सहजीकिण िने। 

 िावषिक कायि योजनाको कायािन्ियन एिं समूह परिचालनको नेततृ्ि र्लने। 

 समूह बैिकमा र्एका र्नणिय, बावषिक साधािण सर्मर्तको र्नणिय, बावषिक प्रिर्त प्रर्तिेदन 
लिायतका कािजातहरू आिश्यकता अनसुाि सम्बक्तन्ध र्नकायमा पेश िने। 

 समूह सदस्यहरूलाई आफ्ना समस्याहरूको पवहचान ि र्तनको प्राथर्मकता तोक्न सघाउन ुि साथै 
उि समस्याहरू समाधान िनि कायिक्रम बनाउन ि कायािन्ियन िनि लिाउने। 

 सदस्यहरूलाई कृयाशील ििाई समन्िय ि सहकायि िने। 

 समूह सदस्यहरू बीच मतरे्द व्यिस्थापनका लार्ि सहजीकिण िने।  

ख) उपाध्यिको काम कतिव्य ि अर्धकािः 
 अध्यिको कायिमा सहयोि िने। 

 अध्यिको अनपुक्तस्थतीमा अध्यिले िने सबै कायि िने। 

 कायि सर्मर्तले तोकेको कायि िने। 

ि) सक्तचिको काम कतिव्य ि अर्धकािः 
 अध्यिसाँिको पिामशिमा बैिक बोलाउने। 

 बैिकको तयािी िने। 

 समूहको र्नणिय पकु्तस्तका तयाि िने। 

 समूहको सम्पणुि कािजातहरू सिुक्तित िाख्न।े 

 समूह बैिक एिं साधािण सर्ाबाट पारित र्नणियको कायािन्ियनका लार्ि पहल िने। 

 िावषिक प्रर्तिेदन तयाि पािी साधािण सर्ामा पेश िने। 

 समूहको कायियोजना र्नमाणिमा सहयोि िने। 

 कायि सर्मर्तले तोकेको कायि िने। 

घ) कोषाध्यिको काम कतिव्य ि अर्धकािः 
 समूहको वहतकोष िकम र्नयर्मर्त उिाउने ि फिफािक िने। 

 समूहको वहतकोष व्यिस्थापन िने। 

 समूहको सबै कोषको वहसाब वकताब सिुक्तित ि दरुुस्त िाख्न।े 

 समूहको चल, अचल सम्पूणि सम्पर्तको सिुिाको क्तजम्मेिािी र्लने। 



 समूहको बावषिक बजेट तयाि पाने ि साधाि सर्ामा बावषिक प्रर्तिेदन पेश िने एिं लेखापरििण  
ििाउने। 

 समूह अध्यि िा सक्तचिसाँि र्मली खाता संचालन िने। 

 कायि सर्मर्तले तोकेको अन्य कायि िने। 

ङ) कायि सर्मर्त सदस्यहरूको काम कतिव्य ि अर्धकािः 
 आिश्यकता अनसुाि समूहका अन्य उपसर्मर्तमा िही क्तजम्मेिािी बहन िने। 

 कायि सर्मर्तले तोकेको अन्य कायि िने। 

6. आर्थिक व्यिस्था  

क) आर्थिक श्रोत: 

१. यस समहुको सदस्यहरुबाट प्राप्त सदस्यता शलु्क 

२. समहुको अन्य वक्रयाकलापबाट र्एको आम्दानी 
३. समूहको सदस्यले बचत िने मार्सक िकम  

४. समहुबाट ऋण लिानी िदाि प्राप्त ब्याज 

५. समहुले अन्य संघ-संस्थाबाट पाएको अिसिबाट समहु सदस्यले पाउने र्नक्तित पारिश्रर्मकबाट 
................... प्रर्तशत लेबी 

६. समहु सदस्यले आफ्नो नामबाट ििेको बचत 

७. र्बलम्ब शलु्कबाट 

८. ................................................................................................................. 

ख)  वहतकोष: 

1. श्री......................................................... कषक समहुको एक वहतकोष हनुे छ । 

2. श्री........................................................ बैंकमा समहुको खाता िहन ्छ । 

ि) वहतकोष परिचालन : 

१. वहतकोष िकमको कक्तम्तमा 50 प्रर्तशत कृवष कायिमा संचालन िनुि पनेछ । 

२. समहु सदस्यलाइि आिश्यकता र्एमा वहतकोषबाट ऋण/सापटी र्लन सक्ने छन ्। 

३. सदस्यले ऋण माि िनि अनसुचुी-5 अनसुाि र्निेदन ठदनपुने छ । 

४. कृवष कायिको लािी र्लइिएको ऋण.............. प्रर्तशत मार्सक ब्याज लाग्ने छ । 

५. अन्य ऋणमा........ प्रर्तशत ब्याज लाग्ने छ । 

६. मार्सक ब्याज, मार्सक बचत िकम एिंम ऋणी सदस्यले तोकीएको बमोक्तजम ऋण वकस्ता 
प्रत्येक मवहना बझुाउनपुनेछ । 

७. ऋण र्लदा ऋण िकमका........ प्रर्तशत सेिा शलु्क बझुाउन ुपनेछ । 

८. ................................. बैंकमा समहु अििुा 
९. /अध्यि िा सक्तचि ि कोषाध्यिको संयिु दस्तखतबाट खाता संचालन हनुेछ । 



श्रोत ि वहतकोष परिचालनका उपायहरुलाइि मखुयतया दइुि ििि (आिश्यक खचि ि आन्तरिक लिानी) 
मा विर्ाजन िनि सवकन्छ । 

1. आिश्यक खचि:  आिश्यक खचि र्न्नाले कायािलय ि प्रशासर्नक खचि र्ने्न जनाउाँदछ। 

 कायािलय खचि ( कापी, कलम, र्बल, र्ौचि, फाइिल, िक्तजष्टि खाता, पत्रपर्त्रका) 
 फर्निचि खचि 
 ढुिानी तथा घि र्ाडा  

 अन्य संघसस्था संि सदस्यता र्लदा र्तनुिपने खचि ि बावषिक नविकिण खचि  

 लेखापरििण खचि  

 कमिचािी पािीश्रर्मक 

 साधिण सर्ा खचि 
 विविध ( समहुको बैिकमा क्तचया नास्ता आठद ) 

2. आन्तरिक लिानी : आन्तरिक लिानी र्न्नाले समहु र्र्त्रको सदस्य बीचको लिानी र्न्ने जनाउदछ  

जस्तै: 

 उत्पादन मलुक कायि (उत्पादन तथा उत्पादन सामाग्री खरिद र्बक्री) 
 मल, र्बउ, बाली संििण, तिकािी बोटर्बरुिा वकन्न ि प्रयोि िनि 
 आयमलुक कायि िनि (बाख्रा, बििुपालन  आठद) 

 घिेल ुआयमलुक कायि िने  

 सामाक्तजक कायि जस्तै सफाइि अर्र्यान, पवहिो र्नयन्त्रण, ििृािोपण, कुलो र्नमािण, स्िास््य, 
िाताििण संििण आठद 

 र्सप विकास कायि  

 बौविक कायिहरु  

 सामाक्तजक कायिहरु  

 पजुी ीँ लिानी, कजाि प्रिाह, शेयि खरिद । 

घ) र्बलम्ब शलु्क 

 मार्सक बचत िकम तोकेको समयमा नर्तिेमा  पवहलो मवहना प्रर्त ठदन रु ......... र्बलम्ब 
शलु्क लाग्ने छ । 

 दोस्रो मवहना प्रर्त ठदन रु.................. 
 तेस्रो मवहना प्रर्त ठदन रु ................. 
 चौथो मवहनाबाट सदस्यता खािेज  हनुेछ । 

 प्रत्येक मवहना बझुाउन ुपने ऋण वकस्ता ि ब्याज नबझुाएमा  प्रर्त मवहना रु......... प्रर्त ठदन 
दोस्रो मवहना रु....... प्रर्त ठदन ि तेस्रो ठदन रु ...... प्रर्त ठदन र्बलम्ब शलु्क लाग्ने छ । 

 एक सदस्य जमानी बसेको सदस्यले अरुको पनु जमानी बस्न पाउने छैन । 

 ऋण र्लएको सदस्यले अरु सदस्यको जमानी बस्न पाउने छैन । 

 ऋण र्लनको लािी.......... सम्म एक सदस्यको जमानी रु ......... सम्म दइुि सदस्य ि रु.......... 
सम्म र्तन सदस्यको जमानी  चावहनेछ । 

ङ) लिानीको सिुिण  



कुनै पर्न व्यिीले आफ्नो जम्मा र्एको वहतकोषको अर्धकतम 90 प्रर्तशत सम्म ऋण र्लन पाउन े
छ । यठद व्यक्तिको नाममा संकर्लत वहतकोषको 90 % र्न्दा बवढ ऋण र्लन ुपने र्एमा सोही 
समहुका अन्य 2 जना सदस्यको सामवुहक जमानीमा ऋण ठदन सवकने छ ।ऋण र्लने व्यक्तिले 
र्तनुिपने सािा ि ब्याज िकम नर्तिेको/र्तनि नसकेको खण्डमा जमानी बसेको खण्डमा जमानी बसेका 
सदस्य माफि त असलु उपि िरिनेछ। यठद जमानी माफि त पर्न असलु उपि हनु नसकेको अिस्थामा 
नेपाल सिकािको प्रचर्लत र्नयमानसुाि कािबाही प्रवक्रया अिाडी बढाइिनेछ ।ऋण लिानी एिं 
असलुउपि िनि ऋण उप-सर्मर्तको क्तस्िकृत र्लनपुने छ । ऋण उप-सर्मर्तका सदस्यहरु कसैको 
पर्न जमानी बस्न पाइिने छ । 

च) लेखापरििण : 

प्रत्येक कृषक समहुले िक्तजष्टडि लेखापरििण अर्निायि रुपमा ििाउन ुपदिछ ।यसिी िरिएका लेखा 
परििणहरु बावषिक साधािणसर्ाको पूणि बहमुतबाट अनमुोदन िनुिपदिछ। मनुाफा सम्पूणि सदस्यलाइि 
प्रत्येक बषिको लेखापरििण पर्छ र्नजहरुको वहसाब खातामा जम्मा िनुिपदिछ । 

 

7. विविध: 

क) र्निािचन सम्बक्तन्ध व्यिस्था: 
यस समहुको कायि सर्मर्त कायम िहेको अिस्थामा सोही कायि सर्मर्तले ि सो सर्मर्त कायम 
निहेको अिस्थामा साधािण सदस्यहरुको बैिकले र्निािचन अर्धकृत र्नयिु िनेछ ।सो र्निािचन 
अर्धकृतले  र्नयकु्ति र्एको र्मर्तले एक मवहना र्र्त्र र्निािचन ििाइि सक्नपुछि।सो र्निािचन पने 
खचि कायि सर्मर्तले व्यिस्था िने छ ।यसमा कायि सर्मर्तको पदार्धकािीहरुलाइि मतदान िा 
सहमर्तिािा साधािण सर्ाको सदस्य छाने्न छन ्। 

ख) पदािर्धः  

१. कायि सर्मर्त सदस्य तथा पदार्धकािीहरुको पदािर्ध र्निािक्तचत र्एको र्मर्त देक्तख 2 िषिको 
हनुेछ।  

२. सो िठित कायि सर्मर्तको पदािर्ध समाप्त हनु 1 मवहना अिािै समूहको साधािण सर्ा बोलाई 
नयााँ कायि सर्मर्तको चनुाि ििाउन अर्निायि हनुेछ। 

३. कायि सर्मर्तले विधानमा उल्लेक्तखत आफ्नो कायिकाल समाप्त हनु १ र्मना अिािै र्निािचन 
ििाउन नसकेको तथा र्नजको कायिअिर्ध समाप्त र्एपर्छ सो कायि सर्मर्तको सदस्यहरुको 
सर्मर्तले आफ्नो सर्मर्तको बैिक बोलाई एउटा तदथि (प्रबन्ध िा तयािी) सर्मर्त खडा िरि 
सो तदथि सर्मर्तद्वािा साधािण सर्ाको बैिक बोलाई नयााँ कायि सर्मर्तको ििन िनेछ। 

४. कायि सर्मर्तको पदािर्ध समाप्त हनु ुअिािै कायि सर्मर्त कुनै वकर्समबाट रं्ि हनु िएमा रं्ि 
र्एको कायि सर्मर्तले आफ्नो क्तजम्मा िहेको कािजपत्र निद क्तजन्सी कायिर्ाि समेत सम्पणुि 
सदस्यको सर्ा बोलाइ अथिा कायािलय सक्तचि र्ए सो लाइि बझुाइ सो को र्िपाइ र्लन ुपनेछ 
।सो नििेमा यस समहुलाइि हानी नोक्सानी र्एमा सो कायि सर्मर्तका अध्यि ि सक्तचि दिैुले 
संयिु रुपमा व्यहोनुि पने छ।  

        ि) उम्मेदिािको अयोग्यता  

१. (व्यक्ति) जो कृवष पेशामा संलग्न छैन।् 

२. (व्यक्ति) जो कृवषको समूहमा छैन। 



३. (व्यक्ति) जसले समहुको उदे्दश्य विपरित कायि िदिछ। 

४. (व्यक्ति) जसको मानर्सक अिस्था सामान्य छैन।  

५. फौजदािी अर्र्योिमा संजाय पाएको व्यक्ति।  

घ) अविश्वासको प्रस्ताि: 

साधािण सर्ाको सदस्यहरु मध्येबाट एक र्तहाइि सदस्यहरुले कायि सर्मर्त उपि अविश्वासको प्रस्ताि 
ल्याइि दइुि र्तहाइि सदस्यहरुबाट सो प्रस्ताि पारित र्एमा कायि सर्मर्त विघटन हनुे छ।ति अविश्वासको 
प्रस्ताि आएमा सफाइिको मौकाबाट बक्तित िरिने छैन। 

ङ) िाजीनामा:  

यस समहुको अध्यिले उपाध्यि र्ए समि िा सक्तचि समि ि अध्यि बाहेक अन्य कायि सर्मर्तका 
पदार्धकािीहरुले अध्यि समि िाक्तजनामा ठदन सक्नेछन।कायि सर्मर्तको बैिकबाट स्िीकृत 
नर्एसम्म र्तनीहरु आफ्ना पदमा बहाली िवह िहनेछ। 

च) विधान संसोधनः 
समहुको विधान संसोधन िनि आिश्यकता पनि आएमा साधािण सर्ाको सदस्यहरु मध्येका कक्तम्तमा 
५१ प्रर्तशत सदस्यको उपक्तस्थर्तमा विधान मस्यौदा पेश िरिने छ। 

सदस्यहरु मध्येका उपक्तस्थर्त सदस्यहरु मध्येका दइुि र्तहाइि बहमुतबाट विधान संसोधन मस्यौदा 
पारित र्एमा विधान संसोधन िरिनेछ।साथै संसोर्धत विधान स्थार्नय र्नकायको कृवष हेने इकाई 
/शाखाबाट अनमुोठदत नर्एसम्म संसोधन र्एको मार्नने छैन।  

छ) र्नयम बनाउनःे 
 साधािण सर्ाले आन्तरिक संचालन र्नयमहरु बनाउन सक्नेछ। 

ज) उप सर्मर्तहरु ििन िनि सक्नछेः 
साधािण सर्ाले एिं कायि सर्मर्तले साधािण सर्ाको स्िीकृर्त र्लई आफ्ना कायिक्रमहरु संचालन 
िरि समूहको लक्ष्य ि उदे्दश्य प्राप्त िनि उपसर्मर्तहरु बनाउन सक्नेछन।् 

झ) विघटनः 
समूहको विधान बमोक्तजम कायि संचालन िनि नसवक िा उदे्दश्य प्राप्त िनि असफल र्ए िा दईु िषि 
सम्म समूह नविकिण नर्एमा समूह विघटन हनुेछ। यसिी समूह विघटन र्ए िचत िकम सम्पूणि 
सदस्यहरुलाई वफताि िनुिपनेछ। 

ञ) समूह छोड्नपुने अिस्था/सदस्यको मूल्य/सदस्यले पाएको अिसिः 
कुनै पर्न सदस्यले समूह छोड्न चाहेको खण्डमा र्नजको नाममा संकलन र्एको वहतकोष िकमबाट 
5% कट्टा ििी बााँकी िकम र्िुानी ठदईनेछ। यठद कुनै सदस्यको मतृ्य ुर्एमा र्नजले बचत ििेको 
सम्पूणि िकम र्नजको सबर्न्दा नक्तजकको आफन्नतलाई समूहले ठदने व्याज सवहत वफताि ठदइनेछ। 
समूहले कुनै पर्न संघ/संस्था/कायािलयबाट पाएको कुनै पर्न अिसि समाग्रीहरु आिश्यकता हेिी 
समूहको बैिकबाट र्नणिय ििाई पालो पालो िरि सबै सदस्यले पाउने िरि वितिण िरिनेछ। 

ट) समूहको चल अचल सम्पर्तः  

समूह विघटन र्ए पिात समूहको चल अचल सम्पर्त स्थार्नय तहको आर्थिक विकास शाखा/कृवष 
तथा पशसेुिा शाखा/ कृवष तथा पशसेुिा हेने इकाई/ शाखाको र्नणिय बमोक्तजम हनुेछ। उि र्नणिय 
क्तचत्त नबझेुको खण्डमा पैयूाँ िाउाँपार्लकाको न्यावयक सर्मर्त समि र्निेदन िनि सवकनेछ ि सो 
सन्दर्िमा न्यावयक सर्मर्तको र्नणियनै अक्तन्तम मार्ननेछ। 



अनसूुची-४ 

श्रीमान ्अध्यि ज्यू, 

................................ कृषक समूह 

पैयूाँ िाउाँपार्लका िडा नं........, ............, पिित। 

महोदय,  

      म यस समूहको विदानलाई स्िीकाि ििी समूहको सदस्यता प्राप्त िनि इच्छा र्एकोले र्नयमानसुाि 
सदस्यता प्रदान िनिहनु विनम्र अनिुोध िदिछु। 

विििण 

नामः- 

बाबकुो नामथिः- 

िेिानाः- 

शैक्तिक योग्यताः- 

कृवष पेशामा दखलः- 

खेर्त/जग्िाको विििणः- 

लिाउने ििेको बाली/पश ुसंखयाः- 

समूहको सदस्यताको र्सफारिसः- 

१) नामथिः- 

दस्तखतः- 

२) नामथिः- 

दस्तखतः- 

र्निेदक 

दस्तखतः- 

नामथिः- 

सम्पकि  नं. 
 

 

 

 

 

 



अनसूुची-५ 

ऋण माि फािामको नमनुा 

र्मर्तः  

श्रीमान ्अध्यि ज्यू, 
................................ कृषक समूह 

पैयूाँ िाउाँपार्लका िडा नं........, ............, पिित। 

विषयः ऋण उपलब्ध ििाई ठदन ेबािे। 

महोदय, 

उपिोि सम्बन्धमा मलाई ........................................................................... कामको लार्ि 
आिश्यकता पिेकोले रु. ........................... (अििेपी ....................................... मात्र) समूह 
वहतकोषबाट ऋण उपलब्ध ििाई ठदनहुनु अनिुोध िदिछु। साथै यसै र्निेदनको साथ जमानी सदस्यहरूको 
र्सफारिस पेश ििेको छु। र्नयमानसुाि रु. ............................ (अििेपी .................................. मात्र) 
ऋण वकस्ता, मार्सक ब्याज, मार्सक बचत र्नयमत रूपले प्रत्येक मवहना बझुाउने छु। 

जमानी सदस्यहरू र्निेदक             र्निेदक 

दस्तखतः          दस्तखतः 

नामथिः          नामथिः 

िेिानाः  

दस्तखतः 

नामथिः 

िेिानाः 

दस्तखतः 

नामथिः 

िेिानाः 

कायािलय प्रयोजनको लार्ि 

ऋण रु. ........................ (अििेपी रु. ................................. मात्र) मार्सक वकस्ता रु. ............... 
(अििेपी रु. ........................................ मात्र) उपलब्ध र्एको र्मर्तः  

उपलब्ध र्एको चेक नं.  

कोषाध्यि       सक्तचि       अध्यि 

 



अनसूुची-६ 

तपसकुको नमनुा 
र्लक्तखतम क्तजल्ला  ....................... िा.पा./न.पा. ............ िडा नं. ......... टोल ............... बस्ने श्री 

.................................. छोिा/छोिी/पत्नी बषि .............. को .............................. श्री 

....................... कृषक समूहको विधानबाट र्नधाििण िरिएको ब्याज दि अन्य शति र्नयमका अर्धनमा िही 

घि खचि मल/बीउ/कृवष आयोजना ............................. कायि िनिका र्नर्मत्त सापटी (ऋण) निद रु. 

...................... (अििेपी ................................ मात्र) यस समूहको ................................ बैक, 

शाखा कायािलय .......................... क्तस्थत िहेको बचत खाता ........................................... चेक नं. 

..................................... बाट बकु्तझर्लई र्ाखा िाखी तपक्तशत लेक्तखएको व्यक्ति (सािी) को िोहोबिमा यस 

समूहको कायािलयबाट बकु्तझर्लई ठिक साचो हो। मार्थ कबरु्लयत िरिएको र्ाखा र्र्त्र सािा ब्याज र्तनि बझुाउन 

सवकन र्ने मेिो चल अचल सम्पक्तत्तबाट नेपालको प्रचर्लत ऐन कानून बमोक्तजम असलु उपि िरिर्लएमा मेिो 

मञ्जुिी छ। तपर्सल सािी वकनािा सदि। 

तपर्सलः 

क्तजल्ला .................... िा.पा./न.पा. ................. िडा नं. .................... टोल ....................... बस्ने 

श्री ....................... िषिको .............. 

क्तजल्ला .................... िा.पा./न.पा. ................. िडा नं. ..... टोल ....................... बस्ने श्री 

....................... िषिको ............. 

 

इर्त सम्ित ्207..... साल ................ मवहना ........ िते ........ िोज क्तशर्म।् 

 

 

 

 



अनसूुची-७ 

समूह सदस्यको विििण फािम 

समूहमा सदस्य िहेका सबै सदस्यहरूको विििण सम्बक्तन्धत सदस्यलाई नै सोधेि लेख्न ुपदिछ।विििण हेिफेि 
र्एपछी पूनिः तयाि ििी र्नयर्मत रुपले सच्याउनपुदिछ। 

समूहको नामः ........................................................... 

िेिानाः क्तजल्ला ........................ िा.पा./न.पा. .................. िडा नं. .............. टोल 
............................ 

क्र.सं. सदस्यको नाम 

िेिाना 
उमेि क्तशिा 

जर्मनको 
िेत्रफल 

परििाि 
संखया 

सम्पकि  नं. कैवफयत 
िा.पा./न.पा. 

िडा 
नं. 

टोल 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 



अनसूुची-८ 

मार्सक वहतकोष संकलन फािम 

समूहको नामः 

सालः 

क्र.
सं. 

नामथि 
मार्सक जम्मा िकम रु. 

बैशाख जेष्ठ आषाण श्रािण र्ाद्र आक्तश्वन काक्तत्तिक मंर्सि पौष माघ फाल्िनु चैत्र 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 



अनसूुची-९ 

समूहको लिानी विििण 

समूहको नामः 

क्र.सं. 
र्लने 

व्यक्तिको 
नाम 

िेिाना 

उदे्दश्य िकम 
र्लएको 
र्मर्त 

िकम 
बझुाउन ु
पने 
र्मर्त 

र्लनेको 
सही िा.पा./न.पा. 

िडा 
नं. 

टोल 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



अनसूुची-१० 

समूहको ऋण असलुी फािाम 

समूहको नामः 

क्र.सं. नामथि 

िेिाना 
सािा 
रु. 

ब्याज 
रु. 

जम्मा 
रु. 

बझुनेको 
नाम 

बझेुको 
र्मर्त 

 

िकम 
र्झुलेको 
सही िा.पा./न.पा. 

िडा 
नं. 

टोल 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 



 

अनसूुची-११ 

सम्पक्तत्त (निद तथा क्तजन्सी) खाता (20........ साल .................. मवहना) 

र्मर्त विििण जम्मा रु. खचि रु. बााँकी रु. 
     

     

     

     

     

जम्मा    

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची-12 

सामान र्बक्री तथा आम्दानी खाता (20........ साल .................. मवहना) 
र्मर्त विििण आम्दानी िकम बााँकी रु. 

    

    

    

    

    

जम्मा   

 

 

 

 

 

 



अनसूुची-13 

सामान खरिद तथा खचि खाता (20........ साल .................. मवहना) 

र्मर्त विििण खचि िकम बााँकी रु. 
    

    

    

    

    

जम्मा   

 
 

 

 

 

 

अनसूुची-14 

सम्पक्तत्त (निद तथा क्तजन्सी) खाता (20........ साल .................. मवहना) 

र्मर्त विििण आम्दानी खचि रु. मौज्दात कैवफत 

      

      

      

      

      

जम्मा     

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची-१५ 

कृषक समूहबाट संचालन िरिन ेिावषिक कायिक्रमको लार्ि नमूना ढााँचा 
समूहको नामः 

आर्थिक िषि 

सर्मर्त/उपसर्मर्तः 

क्र.सं. 
आयोजनाको 

नाम 

बजेटको श्रोत 

समय अिर्ध स्थान 
प्रमखु 

क्तजम्मेिािी 
कैवफयत समूहको 

वहतकोष 

कृषकको 
व्यक्तिित 

बाह्यय 
श्रोत 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


