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कृषक तथा पशपुािन सिूह गठन तथा व्र्वस्थापन कार्यववलि, 2078 

प्रस्तावना 

सिग्र कृवष ववकासिा संिग्न ववलभन्न लनकार्हरू िाफय त कृषकहरूिाई सिर् सापेक्ष कृवष प्रसार सेवा सरि, 
सहज, सिुभ, लितव्र्र्ी एवि ्ग्रहणर्ोग्र् तवरिे उपिब्ि गराउन कृवष उत्पादन प्रणािीिा एउटा ससंुगठठत 
व्र्वस्था र पद्धलतको आवश्र्कता सिर् अनरुूप िहसूस हुँदै आएको सधदभयिा प्रचरु भौगोलिक तथा जिवार् ु
वववविता र धरू्नति पूवायिार ववकास भएको र्स गाउँपालिकािा कृवष प्रसार सेवा ववस्तार गनयका िालग 
कृवषजधर् तथा पशजुधर् उत्पादकत्व बढाउन र कृवष उत्पादन सिुभ बनाउन र उत्पाठदत पश,ु कृवष उपज 
तथा उन्नत लबऊ ववजन, आर् ववृद्ध गरी बचत संकिनबाट आत्िलनभयर हनुको िालग कृषकहरूको िाझ 
नेततृ्व ववकास गरी स्थानीर् स्रोत र सािनको सिनु्चत प्रर्ोगद्वारा सो क्षेत्रको सिग्र ववकास गरी व्र्वसावर्करण 
गनय र्ो कार्यववलि पाररत गररएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भः- 

क) र्ो कार्यववलि नाि ''कृषक तथा पशपुािन सिूह गठन तथा व्र्वस्थापन कार्यववलि, 2078'' 
रहेको छ । 

ख) र्ो कार्यववलि राजपत्रिा प्रकाशन पलछ तरुूधत िाग ु हनुेछ ।  

२. पररभाषाः- 

ववषर् र प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यववलििा,  

क)  ''गाउँपालिका'' भन्नािे थासाङ गाउँपालिका सम्झन ुपनेछ ।  

ख) ''कृषक'' भन्नािे कृवष उत्पादनिा प्रत्र्क्ष संिग्न भएको व्र्न्ििाई जनाउँदछ । 

ग) ''पशपुािक सिहु'' भन्नािे पश ुउत्पादन तथा व्र्वसार्ीकरणिा प्रत्र्क्ष रुपिा संिग्न धरू्नति ्7 
जना र ववढिा २५ जना सम्ि व्र्न्िहरु लिलि आफ्ना लनन्ित साझा सािूवहक प्रर्त्नद्वारा प्राप्त गनय 
बनाईएको सिूहिाई जनाउँदछ । 

घ)  ''वडा'' भन्नािे थासाङ गाउँपालिकाको वडा कार्ायिर् सम्झन ुपछय ।  

ङ)  ''संवविान'' भन्नािे नेपािको संवविान सम्झन ुपछय । 

च) ''स्थानीर् तह'' भन्नािे थासाङ गाउँपालिका सम्झन ुपछय । 



 

3 
 

छ) ''कृषक सिूह'' भन्नािे कृवष पेशािा संिग्न भई लिल्दाजलु्दा सिस्र्ा, आवश्र्कता र चाहनाहरु भएका 
धरू्नति 7 जना र ववढिा २५ जना सम्ि व्र्न्िहरू लिलि आफ्ना लनन्ित साझा सािूवहक प्रर्त् नद्वारा 
प्राप्त गनय बनाईएको सिूहिाई जनाउँदछ।  

ज) ''सिूह वविान'' भन्नािे सिूहको उदे्दश्र् प्रालप्तका िालग विर्ाकिाप सञ्चािन गनय बनाईएको नीलत 
लनर्ि तथा काननुको दस्तावेज जसिे सिूह र सदस्र्हरुिाई उदे्दश्र् प्रालप्तिा सहज गराउने 
दस्तावेजिाई जनाउँदछ ।  

झ)  ''वहतकोष'' भन्नािे कुनैपलन संघ, संस्था, कार्ायिर्, र्ोजना, पररर्ोजना सञ्चािन गनय नगद, न्जधसी 
तथा भौलतक सरसािान नगद िौज्दात, ऋण िगानी, िगानीको रूपिा रहेको सिूहको नगद पुजँीिाई 
वहतकोष जनाउँदछ । 

ञ)  ''वहतकोष पररचािन'' भन्नािे संकलित वहतकोषिाई उत्पादनिूिक कार्यिा िगानी गनुय भने्न 
बनु्झधछ ।  

ट)  ''सिूह सशन्िकरण'' भन्नािे कृषक सिूहिाई उदे्दश्र् अनरुूप अन्घ बढ्न प्रर्ासरत रहने वा 
अशि अवस्थािा रहेका सिूहिाई केवह सहर्ोग गरी सशि बनाउने कार्यिाई नै सिूह 
सशन्िकरण भलनधछ ।  

ठ) ''कार्य सलिलत'' भन्नािे कार्यववलि अनसुार लनवायन्चत अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सन्चव, सहसन्चव, कोषाध्र्क्ष 
तथा सदस्र् पदालिकारीहरूिाई जनाउने छ । 

ड) '' सािारण सभा'' भन्नािे र्स कार्यववलि बिोन्जि गठठत सभािाई जनाउने छ ।  

ढ) ''कृवष'' भन्नािे बािी, वागवानी, पशधुछी, ित्स्र् आठद कृवषका सबै उप-क्षते्रसँग सम्बद्ध उत्पादन 
उद्योग एवं व्र्वसार्हरू सिेत जनाउँदछन।् 

ण) ''िेखा'' भन्नािे प्रचलित ऐन, लनर्ि, काननु, नीलत, कार्यिि तथा लनणयर्, आदेश तथा िापदण्ड 
सिेतिाई आिार िानी कारोबारको र्थाथय वववरण देन्खने गरी रान्खने वा खाता भने्न बनु्झधछ । 
िेखापारीक्षण ऐन, २075 अनसुार िेखा भन्नािे कारोबार भएको व्र्होरा देन्खने गरी प्रचलित काननु 
बिोन्जि रान्खने अलभिेख, खाता, वकताब आठद र सो कारोबारिाई प्रिान्णत गने अधर् कागजत 
सिेतिाई जनाउँदछ ।  

3. उद्दशे्र्ः-र्स कार्यववलििा कृषक तथा पशपुािक सिूह गठन तथा सञ्चािनिा सघाउ परु् र्ाउनका िालग 
तपन्शि बिोन्जिका उदे्दश्र्हरू रहनेछन ्।  

क) प्रत्र्क्ष रूपिा उत्पादनिा संिग्न कृषकहरू आवद्ध सिूहहरूको सिधवर्, व्र्वस्थापन र लनर्िन 
गनयको िालग सहर्ोग परु् र्ाउने ।  

ख) कृवष प्रसार र व्र्वस्थापन, सञ्चािन र लनर्िन सम्बधिी कार्यिा सहर्ोग परु् र्ाउने ।  
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ग) कृषक तथा पश ुपािकसिूहको गठन र सञ्चािनका िालग आवश्र्क िापदण्ड र प्रविर्ाको 
िागयदशयन गने ।  

घ) वहतकोष व्र्वस्थापन तथा पररचािन गनय स्पष्ट लनदेशन ठदने ।  

ङ) कृषक तथा पश ुपािकसिूह गठन तथा पररचािन कार्यिा संिग्न लनकार् र व्र्न्िको भलूिका र 
न्जम्िेवारी तोक्ने ।  

च) कृषक सिूह व्र्वस्थापन, सपुरीवेक्षण, अनगुिन तथा िूल्र्ाङ्कन प्रणािीिाई ववकास  
गने । 

4. कार्यववलि प्रर्ोग गनुयपने अवस्थाः- र्स कार्यववलि प्रर्ोग देहार्का अवस्थािा हनुेछ ।  

क)  कृवष क्षेत्रिा संिग्न लनकार्हरुको काि वा कारबाहीिाई प्रवकर्ागत रूपिा प्रभावकारी एवं 
सिधवर्र्ात्िक तवरिे गरी सशुासन प्रवद्धयन गनुयपने अवस्थािा, 

ख) सकारी तथा गैर-सरकारी लनकार्हरूबाट कृवष सम्बधिी कार्यिि गनयको सिूह गठन तथा 
व्र्वस्थापन गनुयपने अवस्थािा, 

ग) सिूहको र्ोजना तजुयिा गनुयपने अवस्थािा, 
घ) सिूह वहतकोष संकिन तथा पररचािन अवस्थािा, 
ङ) सिूहको िेखा व्र्वस्थापन गनुयपने अवस्थािा, 
च) सिूहिा ितभेद व्र्वस्थापन गनुयपने अवस्थािा, 
छ) ववलभन्न सरोकारवािा पक्षहरुको भलूिका र न्जम्िेवारी तोक्नपुने अवस्थािा, 

पररच्छेद २ 

कृषक सिूह गठनका आिारहरु, सदस्र्हरूको छनौट र सिूहको वगीकरण 

5. सिूह गठनका आिारहरूः- थासाङ गाउँपालिकाको कृवष/पश ुसेवा शाखािे सिूह गठन गदाय देहार्का 
बुदँािा ध्र्ान ठदन ुपनेछ ।  

क) कृषकहरुको आवश्र्कता र स्थान ववशेषको कृवष उत्पादनको सम्भाव्र्ता, 
ख) सेवा परु् र्ाउन ुपने घरिरुी संख्र्ा र कृषक संख्र्ा, 
ग) कृषकहरुको आलथयक, सािान्जक न्स्थती र श्रोतसािनको अवस्था, 
घ) कृषक सिूहिा ववलभन्न वगयका कृषकहरूको प्रलतलनलित्वको सलुनन्ितता (सिावेन्शकरण), 
ङ) सिूहिा आवद्ध गराउन वास्तववक कृषकहरुको सलुनन्ितता र छनौट । 

6. कृषक सिूह गठनका िालग सदस्र्हरूिे छनौट गदाय ध्र्ान ठदनपुने बुदँाहरूः- 
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सिूह गठनको प्रारन्म्भक अवस्थािा वास्तववक कृषकहरूको छनौटिा त्रटुी भएिा सिूह अन्घ वढ्न नसक्ने 
भएको हनुािे सदस्र्हरू चर्न गदाय देहार्का कुराहरूिा ध्र्ान परु् र्ाउन जरूरी देन्खधछ ।  

क) साझा कार्य उदे्दश्र् लिएका, 
ख) सिान सािान्जक एवं आलथयक स्तर भएका, 
ग) सकभर साक्षर एवं न्शन्क्षत कृषकहरू भएका र शैन्क्षकस्तरिा सिानता भएका, 
घ) सिूहगत कार्यिा सिर् ठदन सक्ने, 
ङ) उत्पादन सिूहको हकिा सकेसम्ि सँगसँगै जग्गा भएका, 
च) सकेसम्ि एउटै सिूदार्को बसोबास गने, 
छ) एकाघरको एक जना भधदा बढी सदस्र् एउटै सिूहिा सदस्र्ता लिन सक्ने छैनन,् 
ज) कुनै एक सिूहिा आवद्ध भई सकेको सदस्र् अको त्र्स्तै प्रकृलतको सिूहिा आवद्ध हनु सक्ने 

छैनन,् 
झ) कृवष पेशािाई िखु्र् पेशाको रूपिा अंगािेका हनुपुनेछ ।  

7. सिूहको वगीकरणः- सिूहका सदस्र्हरूको िैङ्गीक सहभालगता, सिूहिे लनन्ित गरेको क्षेत्रगत 
आिार साथै िूल्र् शृ्रङ्खिाको आिारिा कृषक सिूहिाई ववलभन्न सिूहहरूिा वगीकरण गनय सवकधछ । 

क) िैङ्गीक कृषक सिूह 

१. िवहिा कृषक सिूह 

२. िवहिा पशपुािन सिूह 

३. परुूष पशपुािन सिूह 

४. परुूष कृषक सिूह 

५. लिन्श्रत कृषक सिूह 

ख) क्षेत्रगत आिारिा 
१. बािी सिूह 

२. वागवानी सिूह 

३. वीज ववृद्ध सिूह 

४. िाहरुी पािन सिूह 

५. रेशि खेती सिूह 

६. कृवष बजार व्र्वस्थापन सिूह 

७. आई.वप.एि. कृषक सिूह, ईत्र्ादी 
८. पशपुािन सिूह 
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ग) िूल्र् शृ्रङ्खिाको आिारिा 
१. कृवष सािाग्री उत्पादनिा सिूह (ववउ उत्पादक, प्रांगारीक िि उत्पादक आठद) 

२. उत्पादन सिूह 

३. प्रशोिन सिूह 

४. बजारीकरण सिूह, ईत्र्ाठद 

पररच्छेद ३ 

सिूह गठन प्रविर्ा, कार्य सलिलतको संरचना र पदालिकारीको न्जम्िेवारी 
8. सिूह गठन प्रविर्ाः-  

क) प्रारन्म्भक कृषक भेिा 
➢ इच्छुक कृषकहरूको भेिा तथा अलभिखुीकरण कार्यिि आर्ोजना गने । 

➢ सरोकारवािा लनकार्हरूिाई आिधत्रण गनय सवकने ।  

➢ कृषक भेिािा छिफिको एजेण्डा, लिलत, सिर् तथा स्थान तर् गने ।  

➢ कृषक भेिा सञ्चािनका िालग कृषकहरू िध्रे् एकजनािे न्जम्िेवारी लिई नेततृ्व गने ।  

➢ कृषक भेिाको उदे्दश्र् र आवश्र्कता (सिूह गठनको उदे्दश्र् र आवश्र्कता) बारे 
जानकारी गने । 

ख) छिफि सञ्चािन 

➢ कृषक भेिाको उदे्दश्र् र आवश्र्कता (सिूह गठनको उदे्दश्र् र आवश्र्कता) ववस्ततृ 
रुपिा प्रष्ट पाने ।  

➢ कृषक भेिाका एजेण्डाहरुिा ििशः छिफि गदै बुदँा वटपोट गरी लनणयर् पनु्स्तका तर्ार 
गने ।  

➢ सिूह सदस्र् बन्न इधछुक व्र्न्िहरू छनौट गरी नािाविी तर्ार गने ।  

➢ उि भेिािे तदथय सलिलत गठन र कार्य ववभाजन गने ।  

ग) तदथय सलिलतको बैठक सञ्चािन 

➢ बैठकका ववषर् वस्तहुरू तर् गरी तदथय सलिलतका सदस्र्हरूिाई जानकारी 
ठदने ।  

➢ सम्बन्धित लनकार्हरूिाई लनिधत्रणा गने ।  

➢ आवश्र्क कागजात तर्ारी गने ।  
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➢ सिूहको वविानको खाका तर्ार गने ।  

➢ सिूह वहतकोष सम्बन्धि लनणयर् गने ।  

➢ सिूहको उदे्दश्र् र कार्यिि तजुयिा गने ।  

➢ सम्बन्धित लनकार्िा वविान दताय गराउने न्जम्िेवारी ठदने ।  

➢ तदथय गठन भएको एक िवहना लभत्र प्रारन्म्भक सािारण सभाको आर्ोजना गने ।  

घ) प्रारन्म्भक सािारण सभाको सञ्चािन र न्जम्िेवारी  

➢ कम्तीिा ७ सदस्र्ीर् कार्य सलिलतको गठन गने ।  

➢ सिूहको वावषयक कार्य र्ोजना तथा कार्यिि तर्ार गरी अनिुोदन गने  

➢ वविान िस्र्ौदा िालथ छिफि एवं स्वीकृत गने ।  

➢ बैक खाता सञ्चािन सम्बन्धि लनणयर् गने ।  

➢ आवश्र्कता अनसुार अधर् लनणयर्हरू गने ।  

 

9. कार्य सलिलतको संरचनाः- कृषक सिूहको कार्य सलिलतिा रहनेगरी सिावेशी लसद्धाधतको आिारिा 
देहार् बिोन्जिको संरचना रहने छ ।  

• अध्र्क्ष    -1 

• उपाध्र्क्ष   -1 

• सन्चव    -1 

• कोषाध्र्क्ष   -1 

• सदस्र्    -3 

लिन्श्रत कृषक सिूहको हकिा कार्य सलिलतको पदालिकारी अधतगयत अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सन्चव र कोषाध्र्क्ष 
िध्रे् कम्तीिा १ पदिा िवहिा अलनवार्य हनपुनेछ । र्स बाहेक सिूहिे लनन्ित व्र्न्िहरूिाई संर्ोजक 
तोकेर ऋण उपसलिलत, आलथयक उपसलिलत, प्राववलिक उपसलिलत, प्रचारप्रसार उपसलिलत तथा बजार 
व्र्वस्थापन उपसलिलत जस्ता उपसलिलतहरू गठन गरी न्जम्िेवारी प्रदान गने सक्नेछ । ऋण उपसलिलत 
कोषाध्र्को संर्ोजकत्विा गठन गनुयपनेछ ।लिन्श्रत सिूहको हकिा कार्य सलिलतिा कम्तीिा 40% िवहिा 
प्रलतलनलित्व सलुनन्ित गराउन ुपनेछ । सिूह गठन एवि ्वहतकोष पररचािनको सधदभयिा प्रजातान्धत्रक पद्धती 
अविम्बन गनुयपनेछ ।  

10. पदालिकारीको काि, कतयब्र् र अलिकारः- कृषक सिूहको कार्य सलिलतका पदालिकारीहरूको काि, 
कतयव्र् र अलिकार वविानको दफा ५ िा तोवकए बिोन्जि हनुेछ । 
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पररच्छेद ४ 

 

सिूह वविान 

 

११. सिूह वविानः- सिूह वविान कुनै संघ/संस्थाको उदे्दश्र् प्रालप्तका िालग विर्ाकिाप सञ्चािन गनय 
बनाईएको नीलत, लनर्ि तथा काननुको दस्तावेजको सिूह र सदस्र्हरूिाई उदे्दश्र् प्रालप्तिा सहज गराउने 
खािको हनुपुनेछ । कृषक सिूहिे अनसूुची-१ अनसुारको वविान बनाउन ुपनेछ ।  

क)  कृषक सिूह वविानिा हनुपुने प्रिखु गणुहरू  

१. नेपािको संवविान र काननुसँग नबान्झने हनुपुनेछ ।  

२. नेपािको कृवष नीलतसँग िेि खाने हनुपुनेछ। 

३. सफा, स्पष्ट, एक आपसिा नबान्झने, सरि भाषा प्रर्ोग भएको हनुपुनेछ। 

४. प्रजातान्धत्रक ढंगिे चनुावी प्रविर्ाद्वारा पदालिकारीहरूको लनवायचन हनुे प्रवािन 
रान्खएको हनुपुनेछ। 

५. वविान संशोिनको प्राविान भएको हनुपुनेछ।।  

६. िवहिा सहभागीतािाई प्रोत्साहन गररएको हनुपुनेछ।।  

७. कार्यकाररणी सलिलत, सािारण सभा तथा सािारण सदस्र्हरूबीच शन्ि सधतिुन भएको 
हनुपुनेछ।।  

ख) वविान बनाउने तररका 
१. उपसलिलतिे िस्र्ौदा तर्ार गने ।  

२. निूना वविानको प्रर्ोग गरेर प्रत्रे्क दफा-उपदफािा छिफि गरी आफ्नो संस्थाको 
उदे्दश्र् अनसुारको िस्र्ौदा वविान तर्ार गने ।  

३. िस्र्ौदा वविानिाई सािारण सभािा छिफि गरी पाररत गने ।  

४. पाररत वविानिाई सम्बन्धित संस्थािा दताय गराउन पहि गने ।  

ग) वविान संशोिनः- वविान संशोिनका िालग अपनाउन ुपने केही चरणहरू ति प्रस्ततु गररएको 
छ ।  

१. वविान संशोिन उपसलिलत गठन गने ।  

२. संशोलित वविानिाई कार्य सलिलतिा प्रस्ततु गरी पाररत गने ।  

३. सािारण सभाको कन्म्तिा लनन्ित (वविानिा तोवकए बिोन्जि) बहतुद्वारा पाररत गने । 

४. संशोलित वविानिाई र्स थासाङ गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्िा पेस गने ।  
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५. र्स गाउँपालिकािे संशोलित वविानिाई स्वीकृत गरेपलछ िात्र वविान संशोिन भएको 
िालननेछ ।  

पररच्छेद ५ 

कृषक सिूह दताय, पनुगठय न तथा नववकरण 

12. कृषक सिूह तथा पशपुािक सिूह दताय गनेः-थासाङ गाउँपालिकाको कृवष शाखा/पश ुसेवा शाखािा 
सिूह दताय गररनेछ । र्सको िालग कृषक सिूहिे सिूह वववरण फाराि सवहतको लनवेदन फाराि (अनसूुची 
७) तथा सिूह वविान (अनसूुची 1) सवहतको लनवेदन सो शाखािा पेस गनुयपनेछ । र्सका िालग सम्बन्धित 
शाखािे कृषक सिूह दतायको िालग रू.500/- राजस्व शलु्क लिई दताय गनुय पनेछ । साथै सो सिूहिाई 
सम्बन्धित इकाई/शाखािे कृषक सिूह दताय प्रिाण-पत्र (अनसूुची ३) ठदन ुपनेछ । र्सरी दताय गररएको 
कृषक सिूहको अवलि 2 वषय रहनेछ ।  

13. कृषक सिूह पनुगयठन गनेः- वविानिा उल्िेख भए बिोन्जि कृषक सिूहिे आफ्नो आवश्र्कताको 
आिारिा सिूह पनुगठय न गनय सक्नेछ । साथै कृषक सिूहको सािारण सभा वषयको एकपटक भाद्र िसाधतलभत्र 
गररसक्नपुनेछ । कृषक सिूहिे आफ्नो सिूहको सािारण सभा/पनुगयठन गरी र्स गाउँपालिकाको कृवष/ 
पश ुसेवा शाखािे जानकारी ठदन ुपनेछ ।  

14. कृषक सिूह नववकरण गनेः- कृषक सिूहिे आफ्नो कृषक सिूह दताय प्रिाण-पत्रको 1 वषय अववलि 
पूरा भईसकेपलछ नववकरण गनुय पनेछ । र्सको िालग कृषक सिूहिे प्राप्त गरेको कृषक सिूह दताय प्रिाण-
पत्र सवहतको लनवदेन कृवष/पश ुसेवा शाखािा म्र्ाद सवकएको 35 ठदनलभत्र पेस गनुयपनेछ र सो को िालग 
रू. 100/- राजस्व शलु्क लिई नववकरण गनुय पनेछ । म्र्ाद सवकएको 36 औ ंठदन देन्ख एक वषय सम्ि 
रू. 200/- राजस्व शलु्क लिई नववकरण गनय सवकनेछ । एक वषयसम्ि पलन नववकरण नगरेको खण्डिा 
प्रलत वषय रू. 200/- को दरिे नववकरण शलु्क थप हुँदै जानेछ ।  

पररच्छेद 6 

सिूह श्रोत/वहतकोष संकिन तथा पररचािन 

15. श्रोत/वहतकोष पररचािनः- सिूहिा संकिन भएको रकि नन्जकको बैंकिा खाता खोिी जम्िा गनुयपदयछ 
र सिूह अध्र्क्ष, सन्चव वा कोषाध्र्क्षको संर्िु दस्तखतबाट सो खाताको सञ्चािन गनुयपनेछ । सिूहिे 
गरेको कुि िगानीिध्रे् कम्तीिा 50 प्रलतशत िगानी कृवष क्षेत्रिा गनुयपनेछ । ऋण प्रवाह गदाय िाग्न े
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ब्र्ाज दर सािारण सभािे लनिायरण गनेछ । कुनै कृषक सिूह उि सिूहिा सदस्र् नरहेको व्र्न्ििाई 
िगानी गनय पाउने छैन ।  

पररच्छेद 7 

सिूहिा िेखा व्र्वस्थापन 

16. सिूहिा िेखा व्र्वस्थापनः- सिूह सञ्चािनको लनन्म्त आलथयक तथा व्र्वसावर्क कारोबारिा 
लनम्नानसुराका िखु्र् चारवटा खाता राखेर सरि तररकािे िेखा व्र्वस्थापन गनय सवकनेछ । (क) सम्पत्ती 
(नगद तथा न्जधसी) खाता (ख) सािाना वववि तथा आम्दानी खाता (ग) सािान खररद ताथ खचय खाता र 
(घ) दावर्त्व खाता 

क) सम्पत्ती (नगद तथा न्जधसी) खाताः- र्स खातािा कृषक सिूहहरूको स्वालित्विा रहेको िनिाि, 
जार्जेथा, सम्पत्ती िगार्त िगानी रकि, अरूबाट पाउन ुपने रकि आठद सिावेश गररएको 
हधुछ । र्सिा खास गरी सिूहको नाििा रहेको नगद तथा बैंक िौज्दात, िगानी, ऋण ठदएको 
रकि, अरूबाट पाउनपुने वहसाब, िेन्शन, फलनयचर, घर जग्गा, सवारी सािन आठद वहसाबहरू 
सिावेश गररएको हधुछ । र्सिा सिूहको सम्पत्ती ववृद्ध हुँदा डेलबट र घट्दा िेलडट हधुछ ।  

ख) सािान वववि तथा आम्दानी खाताः- र्स खातािा कृषक सिूहहरूको उत्पाठदत सािग्री र सेवा 
ववविबाट प्राप्त रकि िगार्त िगानी तथा ऋणबाट प्राप्त ब्र्ाज आम्दानी, व्र्ापारी छुट सवुविा, 
संघ संस्थािा प्राप्त अनदुान, सदस्र्ता वा प्रवेश शलु्क, न्स्थर सम्पत्ती भाडािा ठदए वापत प्राप्त 
रकि, हजयना वापत प्राप्त रकि आठद आम्दानी सिावेश गररएको हधुछ । र्स खाताको अधत्र्िा 
देखाइने कुि िौज्दात सिावेश गररएको हधुछ । र्स खाताको अधत्र्िा देखाइने कुि िौज्दात 
सािाधर्तर्ा डेलबट हधुछ ।  

ग) सािान खररद तथा खचय खाताः- र्स खातािा कृषक सिूहरूिे खररद गने सरसािान र सो को 
ढुवानीिा िाग्ने ज्र्ािा तथा खचय िगार्त कार्ायिर् सञ्चािन खचयहरू- तिब, भत्ता, िियत, 
घरभाडा,पानी, ववजिुी, ब्र्ाज खचय र्स खाताको अधत्र्िा देखाइने कुि िौज्दात सािाधर्तर्ा 
िेलडट हधुछ ।  

घ) दावर्त्व खाताः- कृषक सिूहहरूिे अरूिाई बझुाउन ुपने सबै प्रकारको वहसाब रकि र्स खातािा 
चढाउन ुपदयछ । र्सिा सदस्र्हरूको शेर्र पुजँी, बचत रकि, लडपोन्जट रकि, िरौटी रकि, 
ऋण रकि, कसैिाई भिुानी ठदन ुपने वहसाब िगार्तका अधर् दावर्त्वहरू सिावेश गररएको 
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हधुछ । र्स खातािा खचय डेववट हधुछ भने आम्दानी िेलडट हधुछ । र्सिा खचय (डेववट), 
आम्दानी (िेलडट) र शेष (िौज्दात) गरी तीनवटा िहिहरू रहेका हधुछन ्।  

सम्पत्ती (नगद तथा न्जधसी) खाता, आम्दानी खाता, खचय खाता र दावर्त्त्व खाता ििशः अनसूुची 
११,१२,१३ र १४ बिोन्जि बनाउन सवकनेछ । आवश्र्कता अनसुार अधर् सहार्क खाताहरू 
पलन प्रर्ोग गनय सवकने छ ।  

 

पररच्छेद ८ 

 

सिूह सञ्चािन/पररचािन 

 

17. सिूह सञ्चािन/पररचािन 

क) सिूहको सिस्र्ा एवं आवश्र्कताको पवहचान तथा प्राथलिकताः- सिूहका कलतपर् सिस्र्ाहरू हनु 
सक्छन ्र ती सबै कृवषसँग नहनु पलन सक्छन ्। कृवषसँगै सम्बन्धित कलतपर् सिस्र्ाहरू जसको 
सिािान र्स गाउँपालिकाको कृवष/पश ुसेवा शाखाको पररलि एवं क्षिता भधदा बावहर हनु सक्छन ्
त्र्स वकलसिको सिस्र्ािाई उपिब्ि श्रोत, सािन, सिूह सदस्र्हरूको क्षिता एवं प्रववलिहरूको 
आिारिा लतनीहरूको प्राथलिकता तोवक सरि एवं कि खन्चयिो सिािान पवहिे नै खोज्न ुपनेछ ।  

ख) सिूह सञ्चािनको िालग लनर्िहरूको ववकासः- आफ्नो उदे्दश्र्हरू परुा गनय हरेक सिूहिे आफ्ना 
लनर्िहरू बनाउन ुपनेछ । अधर् लनर्िहरूको साथै आफ्ना पदालिकारीहरूको चर्न ववलि र लतनको 
कार्य अवलि पलन लतनिा सिावेश भएको हनु ुपनेछ । 

ग) आर्िूिक विर्ाकिापहरूः- सबै सिूह सदस्र्हरूिे, व्र्न्िगत एवं सिूहगत रूपिा सिेत 
उनीहरूलसत उपिब्ि श्रोत र सािन अनसुार आफ्नो इच्छानकूुि एउटा वा त्र्ो भधदा बढी आर्िूिक 
विर्ाकिापको थािनी गनुय पनेछ ।  

घ) परुस्कारको व्र्वस्थाः- प्रत्रे्क वषय सहिलतका आिारिा छालनएको सबैभधदा राम्रो काि गने एक 
सदस्र्िाई सिावेशीका आिारिा आफ्नै श्रोत/वहतकोषबाट परुस्कार ठदने व्र्वस्था लििाउन सवकन े
छ ।  

ङ) अवविम्ब सेवा तथा सहर्ोग परु् र्ाउनेः- ववलभन्न लनकार्हरूबाट सेवा तथा सहर्ोग िाग गरेिा अवविम्व 
सहर्ोग गने र र्सरी प्रदान गररने सेवाहरू कृषक सिूहको िाध्र्िबाट परु् र्ाउँदा एक अकायलसत 
नबान्झने हनुपुनेछ ।  
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च) सिूह सदस्र्हरूको सीप तथा क्षिता ववकासः- तालिि िाफय त सिूह सदस्र्हरूिे आत्िववश्वास 
बढाउनकुो साथै उनीहरूिा लसप तथा क्षिता ववकास र इच्छाको अलभवदृ्धी गने भएकोिे प्रभावकारी, 
कुशि एवं ठदगो रूपिा सिूहिाई गलतन्शि बनाई सिूहको उदे्दश्र् हालसि गनय सिूह सदस्र् र 
पदालिकारीहरूिाई सम्बन्धित लनकार्हरूसँग सिधवर् र सहकार्य गरी सिर् सापेक्ष र व्र्वहाररक 
तालििको िालग पहि गनुयपनेछ । र्ठद सहकार्य गने नसकेिा कृषक सिूहिे स्वर्ि आफै व्र्वस्थापन 
गनुयपनेछ ।  

छ) सपुररवेक्षण, अनगुिन र िूल्र्ाङ्कनः- प्रत्रे्क वषय सिूहिे सञ्चािन गरेको ववलभन्न विर्ाकिपाहरूको 
सपुररवेक्षण, अनगुिन र िूल्र्ाङ्कन गनय तपन्शि बिोन्जिको पाँच सदस्र्ीर् उपसलिलत रहनेछ ।  

संर्ोजकः उपाध्र्क्ष 

सदस्र्ः प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत 

सदस्र्ः कार्यपालिकािे तोकेको एक जना सदस्र् 

सदस्र्ः कृवष/पश ुसेवा शाखा प्रिखु 

सदस्र्ः सम्बन्धित वडाको कृवष/पश ुसेवा प्राववलिक  
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पररच्छेद ९ 

सिूहिा ितभेद व्र्वस्थापन 

18. ितभेद व्र्वस्थापनको प्रविर्ाः- सिूह पररचािनको सम्बधििा उन्ब्जएका ितभेदहरूको लनरूपण 
सम्बन्धित वडा स्तर/सेवा केधद्रिा रहने कृवष प्राववलिकिे गनेछ । र्सरी वडा स्तर/सेवा केधद्रिा गररएको 
लनरूपणसँग असहित हनुे पक्षिे र्स गाउँपालिकाको कृवष शाखा/पश ुसेवा शाखािा पनुरावेदन गनय सक्नेछ 
। उि शाखािे गरेको लनरूपणसँग असहित हनुे पक्षिे थासाङ गाउँपालिकाको उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्विा 
तपन्शि बिोन्जि गठठत ३ सदस्र्ीर् ितभेद व्र्वस्थापन सलिलत सिक्ष परुनरावेदन गनय सक्नेछ ।  

क) उपाध्र्क्ष   -संर्ोजक  

ख) सम्बन्धित वडाको वडा अध्र्क्ष- सदस्र् 

ग) कृषक प्रलतलनलिको तफय बाट राविर् कृषक सिूह िहासंग प्रलतलनलि -  सदस्र् (१ जना) 

घ) कृवष/पश ुसेवा शाखा प्रिखु      -  सदस्र् (१ जना) 

ितभेद लनरूपणका सम्बधििा उि सलिलतको लनणयर् नै अन्धति लनणयर् हनुेछ ।  

 

 

पररच्छेद 10 

कृषक सिूहका र्ोजना तजुयिा र श्रोत सािनको ववकास 

19. र्ोजना तजुयिा प्रविर्ाः- कृषक सिूहिे कृवष कार्यििको र्ोजना तजुयिा प्रविर्ािाई देहार्का 
आिारिा आर्ोजना लनिायण गरी र्ोजना तजुयिा गनुय पनेछ ।  

क) आर्ोजनाको नाि 

ख) पषृ्ठभलूिः आर्ोजनाको आिारभतू तथ्र्ाङ्क, संभावना, अवसर र चनूौलत  

ग) आर्ोजनाको उदे्दश्र् 

घ) आर्ोजनाको प्रलतफि 

ङ) आर्ोजना सञ्चािन गररने क्षेत्र 

च) आर्ोजनाको अवलि 

छ) आर्ोजनाको विर्ाकिापहरू 

ज) िाभान्धवत पररवार संख्र्ाः- प्रत्र्क्ष तथा अप्रत्र्क्ष, धरू्न आर् वगय, िवहिा, दलित, जनजालत 
आठद  
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झ) आवश्र्कता कारक तत्त्वहरू  

ञ) आलथयक सारांश 

ट) आर्ोजनाको वकलसिः- सिूहको आफ्नै िगानी, साझेदारीिा संचालित  

ठ) आर्ोजना कार्ायधवर्न व्र्वस्थापन, अनगुिन, िूल्र्ाङ्कन प्रविर्ा 
ड) आर्ोजनाको ठदगोपनाको िालग गररने कार्यवववरण 

ढ) आर्ोजनाबाट हनुे वातावरणीर् प्रभाव 

वावषयक कार्य र्ोजनाको निूना ढाँचा अनसूुची-15 िा उल्िेख गररएको छ ।  

20. स्थानीर् श्रोत, सािनको ववकास र सञ्चािनः- सिूहको बाह्य लनभयरताका साथै उत्पादनको प्रलत इकाई 
खचय पलन घटाउनका िालग सिूहिे स्थानीर् श्रोत, सािनको ववकास र सञ्चािनिा उन्चत ध्र्ान ठदन ुपनेछ 
।  

पररच्छेद ११ 

सरोकारवािा लनकार्को भलूिका एवं उत्तरदावर्त्व 

२१. स्थानीर् तह अधतगयतको आलथयक प्रशासन शाखा/कृवष शाखा/कृवष क्षते्र हेने इकाई/शाखा 

१. सिूहको कार्यिि तथा बजेटको आवश्र्कताको आिारिा स्थालनर् तहको कार्यिि र बजेट 
बनाउन ुपनेछ । सिूहको कार्यिि तथा बजेट कृवष प्राववलिक/ अलिकृतिे लसिै वा सम्बन्धित 
वडा कार्ायिर् िाफय त ्सम्बन्धित थासाङ गाउँपालिकाको आलथयक प्रशासन शाखा/कृवष शाखा/कृवष 
क्षेत्र हेने इकाई/शाखािा पठाउन ुपनेछ ।  

२. आलथयक प्रशासन शाखा/कृवष शाखा/कृवष क्षेत्र हेने इकाई/शाखािे आफ्नो तथा वडा कार्ायिर् 
िातहत कार्य गने सबै प्राववलिक कियचारीहरूको सम्पूणय कार्यको अद्यावलिक रेकडय राख्नपुनेछ । 
र्ो सूचीिे कृषक सिूहहरुिाई सघाउने सम्भाववत सबै र कुनै खास सिर्िा वास्तववक रूपिा 
उपिब्ि हनुे कियचारीहरूको पवहचान गराउँछ ।  

३. कृषक सिूहको हािको संख्र्ा, लतनको ववकासििको ववलभन्न तह(गठन हनु िागेको, सञ्चालित 
हनु िागेको तथा पररपक्क हनु िागेको) को आकँडा कृषक सिूह, वडा कार्ायिर्को रेकडयबाट 
पररिाजयन गनुय पनेछ । 

४. आलथयक प्रशासन शाखा/कृवष शाखा/ कृवष क्षेत्र हेने इकाई/शाखािे ववषर् ववशेषज्ञ सवहतको 
टोिी गठन गरी सिूह बैठकिा भाग लिने, सिूह सदस्र्हरूको तालिि सञ्चािन गने र सिूह 
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सदस्र्हरूिे सञ्चािन गरेको कार्यििहरूको सपुररवेक्षण एवं अनगुिन गने कािको कार्यतालिका 
बनाउन ुपदयछ र सोही अनसुार पररचािन गने गनुयपनेछ ।  

५. सिूहका सदस्र्हरूिाई सिस्र्ा पवहचान गनय र लतनको सिािान गनय सहर्ोग परु् र्ाउने तथा 
वफल्डिा कार्यरत कृवष प्रसार कार्यकतायहरूिाई सिेत तालिि ठदन ुपनेछ ।  

६. उत्पादन खचय घटाउन र जग्गाको उत्पादकत्व बढाउनका िालग स्थानीर् एवं बाह्य श्रोतहरूको 
कुशितापूवयक उपर्ोग गने ज्ञान, सीप एवं तररकाहरू वफल्डिा काि गने कृवष प्रसार 
कार्यकतायिे लसकाउन ुपनेछ ।  

७. हािको अनभुविे एउटा सिूह पररपक्व र आत्िलनभयर हनु ुअगाबै सघाउने िालनसहरुको सेवा 
िाग अलत बढेर जान सक्ने संकेत ठदधछ । तसथय, कृवष शाखािे ववद्यिान सिूहहरुको बदलिदो 
िाग नबढोस ्भने्न हेक्का राख्न ुपनेछ । अधर्था, र्स्तो न्स्थलत उत्पन्न हनु सक्दछ वक भववष्र्िा 
सेवाको िालग हनुे िाग, कलतपर् नर्ाँ सिूहहरुको गठनको कारणिे परुा गनय नसवकर्ोस ्। 

२२. वडा कार्ायिर्/ सेवा केधद्र  

१. वडा कार्ायिर्/ सेवा केधद्रका प्रिखु/ कृवष क्षेत्र हेने तथा पश ुक्षेत्र हेने प्राववलिकिे सिूहको 
गठन, संचािन, र अनधत : पररपक्व हनुिुा प्राववलिक सहर्ोग गनुय पनेछ । 

२. बावषयक कार्यतालिकािा आफ्नो कार्यक्षेत्रको कृषक सिूहहरुको बैठकिा भाग लिने कृषक सिूहको 
लनरीक्षण गने तालिका पलन सिाबेश गरी कार्ायिर्िा राख्न ुपछय र सोही अनसुार कार्य गनुय पनेछ 
। 

३. आफ्नो कार्यक्षेत्रको ववद्यिान कृवष अवस्थाको आिारभतू आकँडाहरु संकिन गनुय पने छ । 

४. कृषक सिूहहरुिाई उनीहरुको सिस्र्ा पवहचान गनय, आफ्नो क्षिता, चाहना र श्रोत अनसुार 
लतनको सिािान गनय सघाउदा पथप्रदशयक, तलििकताय, गलत प्रदान गने, सिधवर्कताय तथा 
कार्यिि कार्यधवर्नको रुपिा काि गनुय पनेछ । 

५. सिूहको विर्ाकिाप र प्रगलत अद्यावलिक अलभिेख एउटा फारििा उल्िेख गरी राख्न ुपनेछ । 

६. वडा कार्ायिर्/ सेवा केधद्र प्रिखु गाउँ/ कार्यपालिकाको कार्ायिर्सँग सम्पकय  राख्न उत्तरदार्ी 
हनु ुपनेछ । 

७. वडा कार्ायिर्/ सेवा केधद्र प्रिखुिे सम्भव भएसम्ि श्रोत, निनुा एवं सिूहको कृर्ाकिापको 
अनभुबहरुको एउटा पनु्स्तका बनाउन ुपनेछ । सबै सेवाकधद्र/वडा कार्यिर्का पिालिकारीहरुिे 
र्सिा सहार्ता गनुय पनेछ । र्ी अलभिेख वा सािनहरुको संकिन एवं नववकरण भैरहन ुपनेछ 
। 



 

16 
 

८. कृवष प्रसार कार्यकतायहरुिे सिूह बैठकिाई सघाउन आफ्नो साप्तावहक वा पान्क्षक वा िालसक 
कार्यतालिका तर्ार गनुय पनेछ र वडा कार्ायिर्िा तथा आफ्नै प्रर्ोगको िालग राख्न ुपनेछ र हरेक 
सिूह बैठकिा भाग लिन ुपनेछ । 

९. वडा कार्ायिर् / सेवा केधद्रिा रहने प्राववलिकिे सिूहिा कृषकहरुको सिस्र्ा पवहचान, 
प्राथलिकीकरण एवं सिस्र्ा सिािानका िालग तररका अपनाउन सहर्ोग गनुय पनेछ । 

१०. गलतशीि सिहुहरुिाई आफ्ना िौसिी एवं बावषयक कार्यिि कार्ायधवर्न तालिका बनाउन 
उनीहरुिे सहर्ोग गनुय पनेछ । उनीहरुिे सिूहहरुिाई चावहने कृवष सािग्रीहरु, ऋण र 
प्रालबलिक सेवा तथा सहर्ोग कोसचुी तर्ार पानय िद्दत 
गनुय पनेछ । 

११. कृषक सिूहवववरण अनसूुची-७ अद्यावलिक गदै जान ुपनेछ । 

१२. सिूहको लनणयर् एवं कार्यहरु संकिन गनय प्रलतवेदन फारिहरू फारि नं ३ र फारि नं ४ भनुय 
पनेछ । 

पररच्छेद १२ 

सपुररवेक्षण, अनगुिन एवं िलु्र्ाकंन 

२३. सपुररवेक्षण, अनगुिन एवं िलु्र्ाकंन:- संन्घर् कृवष, भलुि व्र्वस्था तथा सहकारी िधत्रािर्, 
कृवष लबभाग र िातहतका लनकार्हरु तथा प्रादेन्शक कृवष िधत्रािर्, कृवष ववभाग र िातहतका 
लनकार्हरुिे कृषक सिूहको सपुररवेक्षण, अनगुिन एवं िलु्र्ांकन जनुसकैु सिर्िा गनेछ । 
आवश्र्क तथ्र्ांकहरु िखु्र्तर्ा प्रलतवेदन फारििा सिाबेश कृषक सिूहहरुिे प्रर्ोग गने िालसक 
र बावषयक प्रलतवेदन फारिहरू र सिूह स्तरिा ववश्लषेण वडा कार्ायिर्/ सेवा केधद्र स्तरिा 
प्रलतवेदन तर्ार गरी अन्धति रुपिा सम्बन्धित स्थानीर् तहको आलथयक प्रशासन  शाखा/ कृवष 
शाखा/ कृवष क्षेत्र हेने इकाई/ शाखाको प्रिखुिाई ठदन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद १३ 

ववववि 

२४. सम्बधि र सिधवर्:- कृवष ववकासका कार्यििहरुिा सरोकारवािा ववलभन्न सरकारी एवं 
गैर सरकारी लनकार्हरुबीच आपसी सम्बधि र सिधवर् हनु ुअलत आवश्र्क छ । लतनको स्थापना 
औपचाररक एवं अनौपचाररक, व्र्न्िगत तथा आलिकाररक रुपिा हनु सक्दछ ।जनुसकैु अवस्थािा 
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पलन कृवष प्रसारका पदालिकारीहरुिे सबै स्तरिा (गाउँपालिका देन्ख केधद्रसम्ि) अधर् सम्बन्धित 
लनकार्हरुिाई कृवष ववकासका ववलभन्न चरणहरुिा गलतशीि एवं सकारात्िक सहर्ोग परु्ायउन 
प्ररेरत गनयिा लनणायर्क एवं अहि भलूिका खेल्न ुपदयछ । 

१. कृवष ववकासको सम्पूणय न्जम्िेवारी स्थानीर् तहको आलथयक प्रशासन शाखा / कृवष शाखा/ कृवष क्षेत्र 
हेने इकाई/ शाखा एवं र्स अधतगयत कार्यरत पदालिकारीहरु उपर पदयछ । त्र्सकारण, सम्बन्धित 
इकाई/ शाखािे ऋण, सािग्री एवं लसचाई उपिब्ि गराउने लनकार्हरु र साथै बजार व्र्वस्था 
लििाउने संस्थाहरुसंग सम्पकय  स्थावपत गनुय पनेछ । 

२. सम्बन्धित इकाई/ शाखा तथा र्स अधतगयतका सम्बन्धित पदालिकारीहरुिे कृषक सिूह, गा.पा./ 
न.पा., जी.स.स., राविर् एवं अधतरायविर् गैर सरकारी संस्थाहरुसँग लनर्लित सम्पकय  राख्न ुपनेछ । 

३. वडा स्तर/ सेवा केधद्रिा रहने कृवष प्राववलिकिे स्थानीर् राजनीलतज्ञ तथा लनवायन्चत जनप्रलतलनलिहरुसँग 
पलन राम्रो सम्पकय  स्थावपत गनुय पदयछ । र्सको अिाबा कार्यक्षेत्रिा रहेका सरकारी कार्ायिर्, 
स्थानीर् लनकार्का पदालिकारीहरु, स्कुिका न्शक्षकहरु, व्र्ापारीहरु एवं सहकारी संस्थाका 
सदस्र्हरुसँग बषयको २ पटक सिधवर् बैठक राख्न ुपदयछ । 

२५. सिहु गठनको िालग खचय सम्बधििा:- कुनै नर्ाँ कृषक सिूह गठनको िालग आवश्र्क पने 
खचय स्थानीर् दररेट अनसुार सिूह गठन गने लनकार्िे गनेछ भने सिूहको अधर् खचय जस्तै लनर्लित 
बैठक, सािारण सभा आठद िगार्तिा िाग्ने अधर् खचयहरु सिूहको आफ्नो श्रोतबाट व्र्होनुय पनेछ 
। 

२६. कृषक सिूहको आबद्धता:- कृवष पेशाको िाध्र्िद्वारा कृवष क्षेत्रिा र्ोगदान परु्ायउने उदे्यश्र्िे 
सम्बन्धित सरकारी कार्ायिर्िा दताय भएका कृषक सिूहहरु एवं कृवष सहकरीहरु सम्बन्धित स्थानीर्, 
न्जल्िा, प्रादेन्शक र संघीर् तहिा राविर् कृषक सिूह िहासंघिा आबद्ध हनु सक्नेछ । 

२७. कृषक सिूहको सहकारीकरण:- कृषक सिहुिाई बढी सविर्, प्रभाबकारी, ठदगो, र कृषकहरुको 
उन्नलतिा झनै र्ोगदान गनय सक्ने बनाउनको लनन्म्त सो क्षेत्रिा केही कार्य अनभुव भएको सिूहिे 
चाहेिा सहकारीिा पररणत गनय सवकनेछ । सािाधर्त: थासाङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७7 
अनसुार तोकीएको ढाँचा परुा भएको अवस्थािा कृषक सहकारी संस्था दताय गनय र्ोग्र् हनु सक्नेछन 
। कृषक सहकरी संस्था गठन गदाय देहार्का आिार परुा भएका संस्था बढी ठदगो हनु सक्नेछन । 

क) कृषक सिहुको रुपिा ३ बषयको अनभुव भएको । 

ख) पर्ायप्त बचत संकिन एवं संचािन भएको । 

ग) व्र्वसावर्क विर्ाकिापहरु संचािन गनय सक्षि भएको । 

साथै सिहुको नाििा रहेको सम्पूणय चि-अचि सम्पलत उि सिूह भंगझ भएर बनेको सहकारी दताय 
भएपलछ सो सहकारीको नाििा स्वत: हनुेछ । 
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२८. अिाधर् हनुे:- िालथ जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएतापलन नेपािको प्रचलित िूि काननुसंग बान्झने 
र्स्ता दफाहरु बाझीएका हदसम्ि अिाधर् हनुेछन ्। 

अनसूुची १ 

कृषक सिूहको वविान (निूना ) 

पररचर्  

नेपािजस्तो ववकासोधिखु ििुकुको िालग सिहुको अविारण अत्र्धत िहत्वपूणय छ । त्र्सिा पलन कृवष 
ववकासको सधदभयिा सिहुिे अझै अहि ्भलूिका खेल्दछ । कृषकै कृषकिे भररएको हाम्रो जस्तो देशिा 
लसलित जनशन्ि र श्रोत सािनबाट कृषक वगयहरूिाई र्थोन्चत सेवा परु्ायउन कठठन र बढी खन्चयिो पलन 
हनुे हुँदा  कृषक सिूह सेवा प्रबाह गने उपर्िु िाध्र्ि हनु सक्छ । 

र्स सधदभयिा सिूह गठन देन्ख लिएर संचािन र पररपक्व अवस्था नपगेुसम्ि अत्र्धत साविानी लिनपुने 
हधुछ । अलिकलत सिर् बढी नै िगाएर सिहुिे ितुयरुप पाउन ुपदयछ । स्वत: स्फुतय सिूहिात्र ठदगो र 
स्वाबिम्बी हधुछन।् सिूह गठन भएपछी सिूह लभत्र र्ोजना तजुयिा कार्ायधवार्न अनगुिन िूल्र्ांकनको साथै 
बैठक संचािन जस्ता कार्यहरु सही अथयिा संचािन गनुयपछय । सिूहलभत्रको पारदन्शयता, प्रजाधतान्धत्रक 
अभ्र्ास र इिाधदाररताबाट सिूह िक्ष्र् र सदुृढ बने्न कुरा लनन्ित छ । 

प्रस्तावना 

कृवषजधर् बस्तकुो उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउन, उत्पादन सिाग्री सिुभ बनाउन, उत्पाठदत सािग्रीको वविी 
ववतरण, भण्डारण व्र्वस्थापन गरी उन्नत वीउ एवं आर्ववृद्ध, बचत संकिनबाट आत्िलनभयर हनुको िालग 
कृवष शाखा थासाङ गाउँ कार्यपालिकाको सहर्ोगिा श्री .............................कृषक सिूह गठन गर्ौ । 

१. प्रारन्म्भक : 
१.१संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भ : 

क) र्स सिहुको नाि " श्री .....................................कृषक सिहु, ..... " रहने छ । 

ख) र्ो लबिान सिहु थासाङ गाउँपालिकाको आलथयक प्रशासन शाखा/ कृवष शाखा/ कृवष क्षेत्र हेने 
इकाईिा दताय भएपलछ तरुुधत िाग ुहनुे छ । 

१.२ पररभाषा : 

ववषर् र प्रसंगको अको अथय निागेिा र्ो वविानिा  
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क) सिूह भन्नािे र्स वविानिा उल्िेन्खत कृवष कार्यद्वारा कृवष उपजको उत्पादन, उत्पादकत्व बढाई 
आर् आजयन गनय इच्छुक कृषकहरुको सिूहिाई जनाउने छ । 

ख) सदस्र् भन्नािे कृषक जो ...........................कृषक सिहुको उदे्दश्र् अनसुार उत्पादन र 
उत्पादकत्व बढाउन वविानको दफा ३ बिोन्जि सदस्र्ता लिएको हधुछ। 

ग) कार्य सलिलत भन्नािे : वविान अनसुार लनबायन्चत अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सन्चव, सहसन्चव, 
कोषाध्र्क्ष तथा सदस्र्हरुिाई जनाउने छ । 

घ) सािारण सभा भन्नािे र्स वविानको दफा ४ बिोन्जि गठठत सभािाई जनाउने छ । 

१.३ सिहुको छाप : 

गोिोघेरा लभत्र र्स सिहुको नाि : श्री ........................कृषक सिूह,......." पढ्न सवकनेछ । 

१.४ सिहुको कार्ायिर् :  

र्स सिहुको कार्ायिर् िसु्ताङ न्जल्िा थासाङ गाउँपालिका वडा नं ...........को स्थानिा रहनेछ । 

१.५ सिहुको दताय :  

कृषक सिूह थासाङ गाउँपालिकाको  आलथयक प्रशासन शाखा/कृवष शाखा/कृवष क्षेत्र हेने शाखा/इकाई िा 
दताय गनुय पनेछ । साथै अलनवार्य रूपिा आधतररक राजस्व कार्ायिर्िा सिेत दताय गरी स्थार्ी िेखा नम्बर 
(PAN) लिन ुपनेछ । 

२. उदे्दश्र् र कार्य  

2.1 उदे्दश्र्ः-  

सदस्र्हरूको सािान्जक, आलथयक, कृवषजधर् व्र्वासावर्क, वहतिाई ध्र्ान रान्ख देहार्िा उल्िेन्खत सिूहको 
उदे्दश्र् हनुेछ ।  

क) कृवष व्र्वसार्िाई आिलुनवककरण एवं ववववलिकरण गरी उत्पादकत्व, उत्पादन ववृद्धका िालग एकजटु 
भई काि गने । 

ख) सदस्र्हरूको आलथयक तथा सािान्जक न्जवनस्तर उठाउने ।  

ग) सदस्र्हरूिा स्वािम्बनको ज्ञान, पारस्पारीक सहर्ोग र लितव्र्वर्ताको भावना ववकास गने।   

सिूहको  वविानको दफा 2.1 बिोन्जिका उदे्दश्र्हरू प्राप्त गनय र्ो सिूहिे देहार् बिोन्जि कार्यहरू गनेछ 
।  
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१. उन्नत प्रववलिबाट खेती गरी उत्पादन एवि ्उत्पादकत्व बढाउने ।  

२. ववज बवृद्ध गरी आत्ि लनभयर हनुे ।  

३. उन्नत प्रववलि अपनाउने । 

४. कृवष उत्पादनबाट आर् बवृद्ध गने ।  

५. सिूह बजार व्र्वस्थापन गने, 
६. कृषकद्वारा उत्पाठदत बस्तकुो िूल्र्िा एक रूपता ल्र्ाउने, 
७. भण्डारणको व्र्वस्था, 
८. सदस्र्को सीपिा ववृद्ध गनयका िालग अधर् कार्यििहरू तजुयिा गरी संचालित गने ।  

९. सदस्र्हरूको आलथयक अवस्था सिुार गनय सके वकलसिका अधर् विर्ाकिाप सञ्चािन गने 
।  

१०. सदस्र्हरू बीच स्वािम्बन, पारस्परीक सहर्ोग एवंि लितव्र्र्ीता अलभववृद्ध गरी 
लनर्लित बचत गने बानी प्रवद्धन गने, 

११. सिूह सदस्र्हरूिा उत्पादनन्शि आर्िूिक एवं लसपिूिक उदे्दश्र्का िालग 
सदस्र्हरूिाई सिुभ व्र्ाजदरिा ऋण प्रदान गने, 

१२. आफ्नो उदे्दश्र् परुा गनयका िालग सिान उदे्दश्र् भएका स्थानीर् क्षेत्र, राविर् र 
अधतराविर् संघ संस्थाहरूसंग सहर्ोगात्िक भावना राख्न े। 

१३. कृवषसंग सम्बन्धित अधर् कृषक सिूह, सहकारी, ववत्तीर् संघ संस्थासंग सम्पकय  कार्ि 
राखी जानकारी एवं सूचना आदान प्रदान गने । र्स क्षेत्र/भेगको कृषकद्वारा उठाईएको 
सिस्र्ाहरू सम्बधिीत लनकार्हरूिाई सम्पकय  गरी सिािान लनकाल्ने प्रर्ास गने ।  

१४. उन्नत ववउ, रसार्लनक िि, सिुाररएको औजार, वकटनाशक ववषादी आठद 
लबिीववतरण गने ।  

१५. लसचाई सवुविा उपिब्ि गराउने । 

१६. खेतीववकास र्ोजना तर्ार गनय एवं पकेट प्र्ाकेजकार्यिि िाई सहर्ोग परु् र्ाउने । 

१७. सघन कृवष ववकास कार्यिििाई सहर्ोग परु् र्ाउन े। 

१८. नगदे बािी उत्पादन, भण्डारण, प्रशोिन तथा लबिीववतरण व्र्वस्था गने। 

१९. उन्नत भरुा उत्पादन तथा वविी ववतरण गने । 

२०. िाछा उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने ।  

२१. उत्पाठदत िाछा हरुको लबिी ववतरणको िालग बजार व्र्वस्था गने । 

२२. ित्स्र् पािन सम्बधिी प्राववलिक सेवा परु् र्ाउन सहर्ोग गने । 

२३. कृवष उपज उन्चत िूल्र्िा खररद लबिी तथा ढुवानी गने । 
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२४. कृवषउपज भण्डारण गनय गोदािको सवुविा उपिब्ि गराउने । 

२५. कृवष उपज प्रशोिन गने ।  

२६. प्रशोिन बस्त ुउन्चत िूल्र्िा लबिी गने । 

२७. स्रोत/वहतको संकिन गने । 

२८. संकलित बचत वहत/कोषको प्रभावकारी पररचािन गने । 

२९. सिहु वा सदस्र्िाई आवश्र्क ऋण उपिब्ि गराउने । 

३०. िालथ उल्िेन्खत उदे्दश्र्हरू पूरा गनय अधर् कार्यहरु गने । 

३. सदस्र्ता 

एकै उदे्दश्र् एवं सिान आलथयक अवस्था भएको एवं र्स सिूहको लबिानको पररलि लभत्र रहने इच्छा व्र्ि 
गरेको व्र्न्ििाई र्स सिूहको सदस्र्ता प्रदान गनय सवकनेछ ।तर सदस्र्हनु चाहने व्र्न्ििे कम्तीिा 
सिूहका सदस्र्हरूको लिन्खत लसफाररस साथ अनसूुची-4 अनसुार दरखास्त ठदनपुनेछ । 

3.1 सदस्र्को िालग र्ोग्र्ताः-  

क) आफै खेतीपाती गरेको/गनय सक्षि भएको ।  

ख) सिूहको उदे्दश्र् अनरुुप कार्य गनय इच्छुक भएको । 

ग) सिूहको वविान अनसुार कार्य गनय िधजरु भएको । 

घ) कृषक-कृषक बीच आपसी सहर्ोग बढाउन इच्छुक भएको।  

ङ) सदस्र्ताको िालग 16 वषय उिेर पगेुको हनुपुने छ।  

3.2 सािारण सदस्र्ः- 

सदस्र्ता शलु्क रु. ............लतरी सािारण सदस्र्ताको लनवेदन ठदई कार्यसलिलत लनणयर्बिोन्जि सािारण 
सदस्र्ता प्राप्त गनय सक्नेछ । र्स्तो सदस्र्िे िालसक बचत त रु. ..............प्रत्रे्क िवहना जम्िा 
गनुयपनेछ ।  

सिूह गठन भइसकेपलछ कुनैपलन र्ोग्र्ता पगेुको व्र्न्ििे सिूहको सदस्र्ता लिन चाहेिा सिूहिा आबद्ध 
प्रलतसदस्र् बराबर उि सलिलत सम्ि संन्चत वहतकोष र सोको ब्र्ाज साथै लनर्िानसुार अधर् शलु्क बझुाई 
सदस्र्ता प्राप्त गनय सक्नेछ ।  

3.3 सदस्र्ता कार्ि नरहने अवस्था (सदस्र्को अर्ोग्र्ता) 

कार्यसलिलतिे लनम्न अवस्थािा सदस्र्हरुिाई सदस्र्ताको िालग अर्ोग्र् ठहराई सदस्र्ता सिाप्त गनय 
सक्नेछ ।  
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क) तोवकएको िालसक बचत तथा अधर् तेरो पलन रकिहरु 3 िवहनासम्ि नलतरेिा । 

ख)  वविानको उदे्दश्र् ववपरीत कार्य गरेिा वा सिूहको कागजात वहनालिना गरेिा वा अधर् कुनै 
कारणिे कार्यसलिलतबाट लनष्कासन गरेिा । 

ग)  सदस्र्बाट राजीनािा ठदएिा (सदस्र् रहन नचाएर लिन्खत लनवेदन कार्यसलिलतिे सदर लसफाररस 
गरेिा) 

घ) अपरालिक कार्यिा संिग्न भएको दोष प्रिान्णत भएिा । 

ङ) कृवष पेशा त्र्ागी अधर् कार्य गनय थािेिा । 

च) ितृ्र् ुभएिा । 

छ) सिूहको लसद्धाधत वा लनर्ििा वा प्रलतष्ठािा आचँ आउने कार्य गरेिा । 

4. सािारण सभा वा कार्यसलिलत 

4.1 सािानरण सभाः- 

र्स सिहुका सदस्र्ता प्राप्त सम्पूणय सदस्र् सािारण सभाको सदस्र् हनुेछ जनु उत्ति लनकार् हनुेछ र्सिे 
वविान पाररत वा संशोिन गनय सक्नेछ । सािारणसभा वषयिा एक पटक बस्नेछ । तर  आवश्र्कता 
अनसुार जनुसकैु बेिा सािारण सभा बोिाउन सवकनेछ । 

4.2 सािारण सभाको अलिवेशनः- 

कार्यसलिलतिे तोकेको लिलत र सिर्िा र्स सिूहको सन्चविे अध्र्क्ष परािशय लिई लिन्खत सूचनाद्वारा 
सम्पूणय सदस्र्िाई सािारणसभाको स्थान, लिलत, सिर् तथा एजेण्डाको जानकारी गराउनपुनेछ । 

4.3 सािारण सभाको काि कतयव्र् र अलिकारः- 

क) कार्यसलिलतिे लनवायचन गने तथा गठन गने । 

ख) वविान संशोिन गने । 

ग) वावषयक बजेटको अनिुोदन गने । 

घ) सिूहको वावषयक कार्यिि स्वीकृत गने  । 

ङ) सिूहको वावषयक कार्यर्ोजना बनाउने ।  

च) सिूहिे कार्यर्ोजना बनाउँदै कम्तीिा 60 प्रलतशत कार्यिि बनाउने । 
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4.4 सािारणसभाको गणपरुक संख्र्ाः-  

सिहुको सािारण सभाको बैठकिा कम्तीिा पलन एकाउन्न (51) प्रलतशत सदस्र्हरुको उपन्स्थलतिा हनुपुनेछ 
। र्ठद सो नभए फेरर ३ ठदनलभत्र अको सभा बोिाउन ुपनेछ । र्सिा कुि सािारण सदस्र् 25 प्रलतशत 
उपन्स्थत भएिा पलन र्ो सभाको बैठक बस्नेछ ।  

4.5 कार्यसलिलत गठन ववलिः- 

क) कार्यसलिलत 7 सदस्र् हनुछे ।  

ख) कार्य सलिलतिा अध्र्क्ष, सन्चव, कोषाध्र्क्ष तथा सदस्र्हरु हनुेछन ्। 

ग) कार्य सलिलतका पदालिकारीहरूको बैठक हरेक िवहनाको ..........गते ठदन/बस्ने छ । तर 
आवश्र्कता भएजजनुसकैु सिर्िा पलन बस्न सक्नेछ ।  

घ) कार्यसलिलतको कुनै पद खािी भएिा सािारण सदस्र् िध्रे्बाट कसैिाई पलन कार्यसलिलतको पदिा 
सलिलतको बहिुत बाट िनोलनत गनय सक्नेछ  । 

ङ) कार्य सलिलतको कुनै पद खािी भएिा सािारण सदस्र् िध्रे्बाट कसैिाई पलन कार्य सलिलतको पदािा 
सलिलतको बहिुतबाट िनोलनत गनय सक्नेछन ्।  

च)  कार्यसलिलतको कोरि 2/3 िाई िालननेछ तथा लनणयर् बहिुतबाट हनुेछ । 

छ) सािारण सभाका सदस्र्हरूिे आफूिध्रे्बाट लनवायचन प्रविर्ाद्वारा अध्र्क्ष, सन्चव कोषाध्र्क्ष तथा 
अधर् पदालिकारीहरु को चैर्न गरी कार्यसलिलत गठन गनेछ । तर अध्र्क्ष, सन्चव कोषाध्र्क्ष िध्रे् 
एक पदिा िवहिा सदस्र् अलनवार्य हनुपुदयछ । 

4.6 कार्य सलिलतको काि, कतयब्र् र अलिकार: 

क) वविानको पररलि लभत्र रही, सिहुको उदे्यश्र् अनरुुप सािारण सभािे गरेको लनलत लनदेशनिाइ 
पािन गने । 

ख) सिहुको बावषयक कार्यिि बनाउने तथा सिहुको विर्ाकिापहरु संचािन गने । 

ग) सरकारी तह गैर सरकारी संस्थाहरुसंग सम्पकय  ववृद्ध गने कृवष सम्बन्धि अधर् संघ संस्थाहरुसंग 
सम्पकय  गरर बढी भधदा बढी सहर्ोग प्राप्त गने । 

घ) सहकारीिा जाने प्रर्ास गने । 

ङ) सिहुको कार्यर्ोजना बनाई िाग ुगने । 

च) सिहुको बावषयक प्रलतवेदन बनाउने र प्रस्ततु गने । 

छ) .................................... 
४.७ सिूहको बैठक : 
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सिूहको लनर्लित बैठक प्रत्रे्क िवहनाको ..........गते बस्ने छ । सिूह बैठकहरुकार्य सलिलतिे लनिो गरेको 
ठाउँ लिलत र सिर्िा लनर्लित रुपिा बस्ने छ। पूवय लनिायररत बैठकिा कुनै सदस्र्िे भाग लिन नसक्न े
भएिा सो को जानकारी कारण सवहत पवहिे न ै ठदन ुपने छ । ववशेष पररन्स्थलत बाहेक िगातार लतन 
बैठकहरुिा उपन्स्थत नहनुे सदस्र्िाई सिूह सलिलतको आिारिा लनष्कान्शत गररनेछ । 

5. पदालिकारीको काि, कतयव्र् र अलिकार 

5.1 अध्र्क्षको काि कतयव्र् अलिकारः- 

➢ आवश्र्कता अनसुार सिूहको बैठक र सािारण सभा बोिाउने ।  

➢ बैठकको अध्र्क्षता गने तथा बैठक लनर्धत्रण गने ।  

➢ सिूहिाई विर्ान्शि गराउने र उदे्दश्र् प्रालप्तका िालग आवश्र्क कार्य गने ।  

➢ कुनै ववषर्िा ितदान हुँदा ित बराबर भएिा लनणायर्क ित ठदने ।  

➢ वविानिा तोवकए अनसुार सािारण सदस्र्िे िाग गरे अनरुूप ववशेष सािारण सभा बोिाउने । 

➢ सिूहिे तोकेको काि बारबाही गने ।  

➢ सिूहिा उठेका वववादहरू सिािान गने ।  

➢ सिूह र स्थानीर् तहको सम्बन्धित लनकार्सँग सम्पकय  व्र्न्िको रूपिा काि गने ।  

➢ सिूहको लनणयर्, कार्यिि र विर्ाकिाप, भएका कारवाहीहरू एवं सिस्र्ाहरूको अलभिेख राख्न 
सन्चविाई सहन्जकरण गने ।  

➢ वावषयक कार्यर्ोजना कार्ायधवर्न एवं सिूह पररचािनको नेततृ्व लिने ।  

➢ सिूह बैठकिा भएका लनणयर्, वावषयक सािारण सलिलतका लनणयर्, वावषयकप्रगलत प्रलतवेदन िगार्तका 
कागजातहरू आवश्र्कता अनसुार सम्बन्धित लनकार्िा पेस गने ।  

➢ सिूह सदस्र्हरूिाई आफ्ना सिस्र्ाहरूको पवहचान र लतनको प्राथलिकता तोक्न सघाउन र साथै उि 
सिस्र्ाहरू सिािान गनय कार्यिि बनाउन र कार्ायधवर्न गनय िगाउने ।  

➢ सदस्र्हरूिाई विर्ान्शि गराई सिधवर् र सहकार्य गने ।  

➢ सिूह सदस्र्हरूबीच ितभेद व्र्वस्थापनका िालग सहन्जकरण गने ।  

5.2 उपाध्र्क्षको काि कतयब्र् अलिकार 

➢ अध्र्क्षको कार्यिा सहर्ोग गने ।  

➢ अध्र्क्षको अनपुन्स्थलतिा अध्र्क्ष गने सबै कार्य गने ।  

➢ कार्य सलिलतिे तोकेको कार्य गने ।  

5.3 सन्चवको काि कतयब्र् अलिकार  
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➢ अध्र्क्षसंगको परािशयिा बैठक बोिाउने ।  

➢ बैठकको तर्ारी गने । 

➢ सिूहको लनणयर् पनु्स्तका तर्ार गने ।  

➢ सिूहको सम्पूणय कागजातहरू सरुन्क्षत राख्न े।  

➢ सिूह बैठक एवं सािारण सभाबाट पाररत लनणयर्को कार्ायधवर्नका िालग पहि गने ।  

➢ वावषयक प्रलतवेदन तर्ार गरी पारी सािारण सभािा पेस गने ।  

➢ सिूहको कार्यर्ोजना लनिायणिा सहर्ोग गने ।  

➢ कार्य सलिलतिे तोकेको कार्य गने ।  

5.4 कोषाध्र्क्षको काि कतयब्र् अलिकार 

➢ सिूहको वहतकोष रकि उठाउने र फरफारक गने ।  

➢ सिूह वहतकोष व्र्वस्थापन गने ।  

➢ सिूहको सबै कोषको वहसाब सरुन्क्षत र दरुूस्त राख्न े।  

➢ सिूहको चि अचि सम्पणूय सम्पत्तीको सरुक्षाको न्जम्िेवारी लिने । 

➢ सिूहको वावषयक बजेट तर्ार पाने र सािारण सभािा वावषयक प्रलतवेदन पेस गने एवं िेखापररक्षण 
गराउने । 

➢ सिूह अध्र्क्ष वा सन्चव सँग लििी खाता सञ्चािन गने । 

➢ कार्य सलिलतिे तोकेको अधर् कार्य गने । 

➢ कार्य सलिलतिे तोकेको अधर् कार्य गने ।  

5.5 कार्य सलिलत सदस्र्हरूको काि कतयब्र् र अलिकार 

➢ आवश्र्कता अनसुार सिूहका अधर् उपसलिलतिा रही न्जम्िेवारी बहन गने ।  

➢ कार्य सलिलतिे तोकेको अधर् कार्य गने ।  

6. आलथयक व्र्वस्था 

6.1 आलथयक श्रोत 

क) र्स सिूहको सदस्र्हरूबाट प्राप्त सदस्र्ता शलु्क  

ख) सिूहको अधर् विर्ाकिापबाट भएको आम्दानी  

ग) सिूहको सदस्र्िे बचत गने िालसक रकि 

घ) सिूहबाट ऋण िगानी गदाय प्राप्त ब्र्ाज 
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ङ) सिूहिे अधर् संघ/संस्थाबाट पाएको अवसरबाट सिूह सदस्र्िे पाउने लनन्ित पाररश्रलिकबाट 
.................प्रलतशत िेवी। 

च) सिूह सदस्र्िे आफ्नो नािबाट गरेको बचत 

छ) लबिम्ब शलु्क 

6.2 वहतकोष  

क) श्री .............................कृषक सिूहको एक वहतकोष हनुे छ ।  

ख) श्री .............................बैंकिा सिूहको खाता रहने छ ।  

6.3 वहतकोष पररचािनः- 

क) वहतकोष रकिको कम्तीिा 50प्रलतशत कृवष कार्यिा सञ्चािन गनुय पनेछ । 

ख) सिूह सदस्र्िाई आवश्र्कता भएिा वहतकोषबाट ऋण/सापटी लिन सक्ने छन ्।  

ग) सदस्र्िे ऋण िाग गनय अनसूुची-5 अनसुार लनवेदन ठदनपुने छ । 

घ) कृवष कार्यको िालग लिइएको ऋणिा.....................प्रलतशत िालसक ब्र्ाजिाग्नेछ । 

ङ)  अधर् ऋणिा .....................प्रलतशत िालसक ब्र्ाज िाग्नेछ । 

च)  िालसक व्र्ाज, िालसक बचत रकि ऋणी सदस्र्िे तोवकएबिोन्जि ऋणको वकस्ता प्रत्रे्क िवहना 
बझुाउनपुनेछ । 

छ) ऋण लिदा ऋणरकिका प्रलतशत ..............सेवा शलु्क बझुाउनपुनेछ । 

ज) .................. बैंकिा सिूह अगवुा/अध्र्क्ष वा सन्चव र कोषाध्र्क्षको सञ्चािन हनुेछ ।  

झ) स्रोत/वहतकोष पररचािनका उपार्हरूिाई िखु्र्तर्ा दईु वगय (आवश्र्क खचय र आधतररक 
िगानीिा) ववभाजन गनय सवकनेछ । 

क) आवश्र्क खचयः- आवश्र्क खचय भन्नािे कार्ायिर् र प्रशासनीक खचय भने्न जनाउँदछ ।  

१. कार्ायिर् खचय (कावप, किि, लबि, भौचर, फाइि,रन्जष्टर, खाता, पत्रपलत्रका) 

२. फलनयचरखचय 
३.  ढुवानी तथा घरबाट  

४. अधर् संस्थासँग सदस्र्ता लिँदा लतनुयपने खचय र बावषयक नवीकरण खचय  

५. िेखापरीक्षण खचय  

६. कियचारी पाररश्रलिकखचय  

७. सािारणसभा खचय  

८. ववववि (सिहुको बैठकिा न्चर्ानास्ता आठद ) 

ख) आधतररक िगानीः- आधतररक िगानी भन्नािे सिूह लभत्रको सदस्र्बीचको िगानी भने्न 
जनाउँदछ जस्तैः- 
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१. उत्पादनिूिक कार्य (उत्पादन तथा उत्पादन सािग्री खररद लबिी) 

२.  िि, लबउ, बािी संरक्षण, तरकारी बोट लबरूवा वकन्न र प्रर्ोग गनय  

३. आर्ििुक कार्य गनय(बाख्रा,बङ्गुरपािन) आठद ।  

४. घरेि ुआर्ििुक कार्यगने (स्थानीर् सीप, रेशि पािन, लसिाई बनुाई, िाहरुी पािन, 
तरकारी खेती, करेसाबारी आठद)  

५.  सािान्जक कार्य जस्तै सरसफाई अलभर्ान, पवहिो लनर्धत्रण,वकृ्षारोपन, कुिो लनिायण, 
स्वास्थ्र्, वातावरण संरक्षण आठद) 

६. लसप ववकासजस्तै प्र्ावकङ्ग,नसयरी, तालिि 

७. बौवद्धक कार्य जस्तै तालिि, प्रवचन, भ्रिण गोष्ठी आठद 

८. सािान्जक कार्य जस्तै िवहिा ववकास 

९. पुजँी िगानी, कजाय प्रवाह, शेर्र खररद आठद ।  

६.4 लबिम्ब शलु्कः- 

१. िालसक बचत रकि तोकेको सिर् िा नलतरेिा पवहिो िवहना प्रलतठदन रु ......... लबिम्ब शलु्क 
िाग्नेछ । 

२. दोस्रो िवहना प्रलतठदन रु.......... वविम्ब शलु्क िाग्नेछ  । 

३. तेश्रो िवहना प्रलत ठदन रू .......................... 
४. चौथो िवहनाबाट सदस्र्ता खारेज हनुेछ । 

५.  प्रत्रे्क िवहना बझुाउनपुने ऋण वकस्ता र ब्र्ाज नबझुाएिा प्रलतिवहना रु............ प्रलतठदन दोस्रो 
िवहना रु........ प्रलतठदन र तेस्रो ठदन रु................ प्रलत ठदन वविम्ब शलु्क िाग्नेछ । चौथों 
िवहना ऋण रकि ब्र्ाजहरू ऋणी जिानी सदस्र्हरुबाट असिु उपर गररनेछ । 

६. एक सदस्र् जिानी बसेको सदस्र्िे अकोको पनुः जिानी पन्िि बस्ने छैन । 

७. जिानीसदस्र्िे ऋण पाउने छैन तर ऋणी सदस्र्िे ऋणी सदस्र्िे ऋण लतरी सकेपलछ जिानी 
सदस्र्िे ऋणपाउनसक्नेछ । 

८.  ऋण लिएको सदस्र्िे अरु सदस्र् जिानी बस्न पाउने छैन । 

९. ऋण लिनको िालग ........... सम्ि एक सदस्र्को जिानी रू ..........सम्ि दईु सदस्र् र 
रु.............. सम्ि तीन सदस्र्को जिानी चावहनेछ ।  

6.5 िगानीको सरुक्षणः-  

कुनै पलन व्र्न्ििे आफ्नो नाििा जम्िा भएको वहतकोषको अलिकति 90 प्रलतशत सम्ि िात्र ऋण लिन 
पाउने छ । र्ठद व्र्न्िको नाििा संकलित वहतकोषको 90 प्रलतशत भधदा बढी ऋण लिनपुने भएिा सोही 
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सिूहका अधर् २ जना सदस्र्को सािवुहक जिानीिा ऋण ठदन सवकनेछ । ऋण लिने व्र्न्ििे लतनुयपने 
साँवा र व्र्ाज रकि नलतरेको/लतनय नसकेको खण्डिा जिानी बसेका सदस्र्िाफय त असिुउपर गररनेछ । 
र्ठद जिानी िाफय त पलन असिुउपर हनु नसकेको व्र्वस्थािा नेपाि सरकारको प्रचलित लनर्िानसुार कारबाही 
प्रविर्ा अगाडी बढाईनेछ । ऋण िगानी एवि ्असिुउपर गनय ऋण उप-सलिलतको स्वीकृलत लिनपुनेछ । 
ऋण उप-सलिलतका सदस्र्हरू कसैको पलन जिानी बस्न पाईने छैन ।  

6.6 िेखा पररक्षणः-  

प्रत्रे्क कृषक सिूहिे रन्जष्टडय िेखा पररक्षण अलनवार्य रूपिा गराउन ु पदयछ । र्सरी गररएका िेखा 
पररक्षणहरू वावषयक सािारण सभाको पूणय बहिुतबाट अनिुोदन गनुयपदयछ । िनुाफा सम्पूणय सदस्र्िाई प्रत्रे्क 
वषयको िेखा परीक्षण पलछ लनजहरूको वहसाव खातािा जम्िा गनुय पदयछ । 

7. ववववि 

7.1 लनवायचन सम्बन्धि व्र्वस्थाः- 

र्स सिूहको कार्य सलिलत कार्ि रहेको अवस्थािा सोही कार्य सलिलतिे र सो सलिलत कार्ि नरहेको 
अवस्थािा सािारण सदस्र्हरूको बैठकिे लनवायचन अलिकृत लनर्िु गनेछ । सो लनवायचन अलिकृतिे लनवायचन 
अलिकृतिा लनर्िु भएको लिलतिे एक िवहना लभत्र लनवायचन गराई सक्न ुपनेछ । सो लनवायचनािा पने खचय 
कार्य सलिलतिे व्र्वस्था गनेछ । र्सिा कार्य सलिलतको पदालिकारीहरूिाई ितदान वा सहिलतद्वारा सािारण 
सभाको सदस्र्हरुिे छाने्न छन ्।  

7.2 पदावलिः-  

क) कार्य सलिलत सदस्र् तथा पदालिकारीहरूको पदावलि लनवायन्चत भएको लिलत देन्ख २ वषयको हनुेछ ।  

ख) सो गठठत कार्य सलिलतको पदावलि सिाप्त हनु १ िवहना अगावै सिूहको सािारण सभा बोिाई नर्ाँ 
कार्य सलिलतको चनुाव गराउन अलनवार्य हनुेछ ।  

ग) कार्य सलिलतिे लबिानिा उल्िेन्खत आफ्नो कार्यकाि सिाप्त हनु १ िवहना अगावै लनवायचन गराउनि 
नसकेको तथा लनजको कार्य अवलि सिाप्त भएपलछ सो कार्य सलिलतको सदस्र्हरूको सलिलतिे आफ्नो 
सलिलतको बैठक बोिाई एउटा तदथय (प्रबधि वा तर्ारी) सलिलत खडा गरी सो तदथय सलिलतद्वारा सािारण 
सभाको बैठक बोिाई नर्ाँ कार्य सलिलतको गठन गनेछ ।  
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घ) कार्य सलिलतको पदावलि सिाप्त हनु ुअगावै कार्यरत कार्य सलिलतिे कुन ैवकलसिबाट भंग भएको कार्य 
सलिलतिे आफ्नो न्जम्िा रहेको कागजपत्र नगद न्जधसी कार्यभार सिेत सम्पूणय सदस्र्को सभा बोिाई अथवा 
कार्ायिर् सन्चव भए सो िाई बझुाई सो को भरपाई लिन पनेछ । सो नगरेिा र्स सिूहिाई हानी नोक्सानी 
भएिा सो कार्य सलिलतका अध्र्क्ष र सन्चव दवैुिे संर्िु रूपिा व्र्होनुय पनेछ । 

7.3 उम्िेदवारको अर्ोग्र्ताः- 

क) (व्र्न्ि) जो कृवष पशेािा संिग्न छैन ।  

ख) (व्र्न्ि) जो कृवषको सिूहिा छैन ।  

ग) (व्र्न्ि) जसिे सिूहको उदे्दश्र् ववपरीत कार्य गदयछ ।  

घ) (व्र्न्ि) जसको िानलसक अवस्था सािाधर् छैन   

ङ) फौजदारी अलभर्ोगिा सजाए पाएको व्र्न्ि ।  

 

 

 

7.4 अववश्वासको प्रस्तावः- 

सािारण सभाको सदस्र्हरू िध्रे्बाट एक लतहाई सदस्र्हरूिे कार्य सलिलत उपर अववश्वासको प्रस्ताव ल्र्ाई 
दईु लतहाई सदस्र्हरूबाट सो प्रस्ताव पाररत भएिा कार्य सलिलत ववघटन हनुछे । तर अववश्वासको प्रस्ताव 
आएिा सफाईको िौकाबाट बन्ञ्चत गररनेछ ।  

7.5 राजीनािाः- 

र्स सिूहको अध्र्क्षिे उपाध्र्क्ष (भए) सिक्ष वा सन्चव सिक्ष र अध्र्क्ष बाहेक अधर् कार्य सलिलतका 
पदालिकारीहरूिे अध्र्क्ष सिक्ष राजीनािा ठदन सक्नेछ । कार्य सलिलतको बैठकबाट स्वीकृत नभए सम्ि 
लतनीहरू आफ्ना पदिा बहािी रही रहनेछन।  

7.6 वविान संशोिनः- 

सिूहको वविान संशोिन गनय आवश्र्कता पनय आएिा सािारण सभाको सदस्र्हरू िध्रे्का कन्म्तिा ५१ 
प्रलतशत सदस्र्को उपन्स्थलतिा वविान िस्र्ौदा पेश गररनेछ । सदस्र्हरू िध्रे्का उपन्स्थती सदस्र्हरू 
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िध्रे्का दईु लतहाई बहिुतबाट वविान संशोिन िस्र्ौदा पाररत भएिा वविान संशोिन गररने छ । साथै 
संशोलित वविान स्थानीर् लनकार्को कृवष हेने इकाई/शाखाबाट अनिुोठदत नभएसम्ि संशोिन भएको 
िालननेछैन ।  

7.7 लनर्ि बनाउनेः- 

सािारण सभािे आधतररक सञ्चािन लनर्हरू बनाउन सक्नेछ ।  

7.8 उप-सलिलतहरू गठन गनय सक्नेछः-  

सािारण सभािे एवं कार्य सलिलतिे सािारण सभाको स्वीकृत लिई आफ्ना कार्यििहरू सञ्चािन गरी 
सिूहको िक्ष्र् र उदे्दश्र् प्राप्त गनय उपसलिलतहरू बनाउन सक्नेछ ।  

7.9 ववघटनः- 

सिूहको वविान बिोन्जिक कार्य सञ्चािन गनय नसवक वा उदे्दश्र् प्राप्त गनय असफि भए वा २ वषयसम्ि 
सिूह नववकरण नभएिा सिूह ववघटन हनुेछ । र्सरी सिूह ववघटन भए बचत रकि सम्पूणय सदस्र्हरूिाई 
वफताय गनुयपनेछ ।  

 

7.10 सिूह छोड्नपुने अवस्था/सदस्र्को ितृ्र्/ुसदस्र्िे पाएको अवसरः-  

कुनै पलन सदस्र्िे सिूह छोड्न चाहेको खण्डिा लनजको नाििा संकिन भएको वहतकोष रकिबाट ३ 
प्रलतशत कट्टा गरर बाँकी रकि भिुानी ठदइनेछ । र्ठद कुन ैसदस्र्को ितृ्र् ुभएिा लनजिे बचत गरेको 
सम्पूणय रकि लनजको सवैभधदा नन्जकको आफधतिाई सिूहिे ठदने ब्र्ाज सवहत वफताय ठदइनेछ । सिूहिे 
कुनै पलन संघ/संस्था/कार्ायिर्बाट पाएको कुनैपलन अवसर सािाग्रीहरू आवश्र्कता हेरी सिूहको बैठकबाट 
लनणयर् गराई पािोपािो गरी सबै सदस्र्िे पाउने गरी ववतरण गररनेछ ।  

7.11 सिूहको चि अचि सम्पत्तीः-  

सिूह ववघटन भए पिात सिूहको चि अचि सम्पत्ती स्थानीर् लनकार्को आलथयक प्रशासन शाखा/कृवष 
शाखा/ हेने इकाई/शाखाको लनणयर् बिोन्जि हनुेछ । उि लनणयर् न्चत्त नबझेुको खण्डिा सम्बन्धित थासाङ 
गाउँपालिकाको उपाध्र्क्ष सिक्ष लनवेदन गनय सवकनछे र सो सधदभयिा उपाध्र्क्षको लनणयर् नै अन्धति हनुेछ 
।  
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फाराि नं १ 

कृषक सिूह दताय फाराि 

न्जल्िा  

१. दताय नं.   :-  

२. सिूहको नाि :- 

३. सिूहको वकलसि :- 

४. सिूहको ठेगाना :- 

गा.पा./न.पा. :- 

वडा नं :- 

५. गठन लिलत :- 

६. जम्िा सदस्र् :-   िवहिा  

परुूष 

गठन हुँदा सिूहको उदे्दश्र्:- 
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फाराि नं २ 

आलथयक वषयको अधतिा सदस्र् संख्र्ाको न्स्थती 

आर्थिक वर्ि सदस्य संख्यामा 
थप/घट र जम्मा बचत 
कोर् 

सदस्यद्वारा जम्मा 
भएको कोर्को मौजुदा 
स्स्थती 

घट/बढको कारण(कोलम 
२ मा बढीको लार्ि + 
र घटीको लार्ि – र्चन्ह 
लिाऔ ं

 संख्या   
 रू   
 संख्या   
 रू    
 संख्या   
 रू   

 

फाराि नं ३ 

सिूहको बचत कोषको वावषयक न्स्थती 

आर्थिक वर्ि ित वर्िको रकम रू बचत कोर्मा घट/बढको कारण 

   
   
   
नोटः यो वववरण (फाराम) आ.व.को पहहलो हदन (श्रावन १ िते) सम्बस्न्ित कृवर् शाखा/कृवर् क्षेत्र 
हेने इकाईद्वारा अननवारुय रूपमा अद्यावर्िक बनाई राखु्नपर्ि ।  
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फाराि नं ४ 

वडा कार्ायिर्/सेवा केधद्रिे पेश गनुयपने चौिालसक वववरण 

चौिालसक अवलिः- प्रथि/ठद्वतीर्/तलृतर् 

गा.पा./न.पा :-   वडा नं :- 

कृषक सिूहको नाि :- 

उत्पादन:-    क) इकाई:- 

     ख) जम्िा िागत रू :- 

उत्पादकत्व(उत्पादन/क्षेत्रफि) :- 

उत्पादनको वविी िूल्र् (रू इकाई) :- 

कार्य वववरण:- 

सहभागी सदस्र्हरूको संख्र्ा:- 

प्राप्त सहार्त रू :- 

    श्रोत १ (....................) बाट :- 

    श्रोत २ (....................) बाट :- 

क्षेत्रफि वा संख्र्ा र इकाई :- 

खदु आम्दानी (कुि आम्दानी-िागत खचय) रू :- 
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अनसूुची २ 

सिूह दतायको लनवेदन 

श्री थासाङ गाउँपालिका, 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, 

िाफय त श्री वडा कार्ायिर् 

नं वडा 

श्री ............................शाखा/इकाई/संस्थाको सहर्ोगिा हािी आफै संगठठत भई थासाङ गाउँपालिकािा 
गठन भएको हाम्रो सिूह दताय गरी पाउन लनम्न वववरणहरू संगल्न गरी नेपािी नागररकताको प्रलतलिपी सवहत 
र्ो लनवेदन पेश गररएको छ । 

 

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

सिूह अध्र्क्षको दस्तखत 

लिलत 

सिूहको वववरण  

कृषक सिूहको नािः ............................................. स्थापना वषय .................... 

गाउँपालिकाको नाि    वडा नं .............. टोि........................ 

सिूहको उदे्दश्र् ................................................................................................. 

सदस्र् संख्र्ाः परुूष .................... िवहिा.....................जम्िा 
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पदालिकारीहरूको नाि 

ि.स. नाि पद शैन्क्षक 
र्ोग्र्ता 

उिेर  जग्गा 
क्षेत्रफि 

दस्तखत फोटो 

1  अध्र्क्ष      
2  उपाध्र्क्ष      
3  सन्चब      
4  कोषाध्र्क्ष      
5  सदस्र्      
6  सदस्र्      
7  सदस्र्      

 

लनर्लित बैठक बस्ने ठदनः ............................................... 

प्रलत िवहना सिूहको वहतकोषिा संकिन हनुे रू .................... 

हािसम्ि वहतकोषिा जम्िा रकि रू ................................. 

लसफाररस गनेको सहीः.................................................... 
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अनसूुची ३ 

कृषक सिूह दतायको प्रिाण-पत्र 

थासाङ गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

थासाङ गाउँपालिका  

कृषक सिूह दताय प्रिाण-पत्र  

सिूह पद्धलतिाई सवु्र्वन्स्थत गदै कृवष प्रसार कार्यिाई टेवा परु् र्ाउने उदे्दश्र्िे िसु्ताङ न्जल्िाको थासाङ 
गाउँपालिका वडा नं .........िा लिलत..........................िा गठठत श्री .............................िाई र्स 
कार्ायिर्को अलभिेखिा दताय गरी र्ो प्रिाण-पत्र प्रदान गररएको छ ।  

लिलतः .................. 

 

 

 

          प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत 

(कृवष सिूह दतायको प्रिाण-पत्रको पछालड पानािा राख्न े।  

क्र.स. नववकरण ममनत  नववकरण िने कायािलय प्रमुख कैफफयत 

देखख  सम्म 
१     
2     
3     
4     
5     
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अनसूुची ४ 

सदस्र्ताका िालग आवेदन फारािको निनुा 
श्रीिान अध्र्क्षज्रू्, 
...............कृषक सिूह ।  

िहोदर्, 

ि र्स सिूहको वविानिाई स्वीकार गरी सिूहको सदस्र्ता प्राप्त गनय इच्छा भएकोिे लनर्िानसुार 
सदस्र्ता प्रदान गनय हनु ववनम्र अनरुोि गदयछु ।  

वववरण 

नाि :- 

बावकुो नाि :- 

ठेगाना :- 

शैन्क्षक र्ोग्र्ता :- 

कृवष पेशािा दखि :- 

खेती/जग्गाको वववरण :- 

िगाउने गरेको बािीहरू :- 

सिूहको सदस्र्ताको लसफाररस :- 

१) नाि :- 

दस्तखतः- 

२) नाि :- 

दस्तखत :- 

लनवेदक  

नाि :-     दस्तखत 
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अनसूुची ५ 

ऋण िाग फारािको निनुा 
          लिलतः 
श्रीिान अध्र्क्षज्रू्, 
....................................... ।  

ववषर्ः- ऋण उपिब्ि गराई ठदने बारे । 

िहोदर्, 
उपरोि सम्बधििा ििाई .................................कािको िालग आवश्र्क परेको रू 
....................अक्षरूपी .......................................सिूह वहतकोषबाट ऋण उपिब्ि गराई ठदन ुहनु 
अनरुोि छ । साथै र्सै लनवेदनको साथ जिानी सदस्र्हरूको लसफाररस पेस गरेको छु । लनर्िानसुार रू 
.............................अक्षरूपी ....................................ऋण वकस्ता, िालसक ब्र्ाज, िालसक बचत, 
लनर्लित रूपिे प्रत्रे्क िवहना बझुाउने छु ।  

जिानी सदस्र्हरू  

दस्तखतः- 

नाि :-       नाि :- 

ठेगाना :-       ठेगाना :- 

दस्तखत :-       दस्तखत :- 

कार्ायिर् प्रर्ोजन िालग  

ऋण रू     (अक्षरूपी रू   िात्र) 

िालसक वकस्ता रु   (अक्षरूपी रू   िात्र) 

उपिब्ि भएको लिलतः 
उपिब्ि भएको चेक नं  

कोषाध्र्क्ष     सन्चव    अध्र्क्ष 
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अनसूुची ६ 

तिसकुको निनुा 
लिन्खति न्जल्िा .......................गा.पा............................वडा नं .......................बस्ने 
......................................छोरा छोरी पत्नी बषय .......................को .........................श्री कृषक 
सिूह..........................बाट लनिायरण गररएको ब्र्ाज डर अधर् शतय ( लनर्ि) क अलिनिा रही घर खचय 
िि/ ववउ/ कृवष आर्ोजना........................कार्य गनयका लनलित्त सापटी (ऋण) नगद रु 
....................(अक्षरुपी) रु............................) र्स सिहुको ............................बैंक, शाखा 
कार्ायिर्............................न्स्थत रहेको बचत खाता..........................चेकनं 
.............................बाट बनु्झिीई भाखा राखी तपलसि िेन्खएको व्र्न्ि (साक्षी) हो रोहवरिा र्स 
सिूहकोकार्ायिर्बाट बनु्झिीई ठठक साचो हो िालथ कबलुिर्त गररएको भाखालभत्र सावा ब्र्ाज लतनय बझुाउन 
सवकन भन ेिेरो चि अचि सम्पलत बाट नेपािको प्रचलित ऐन काननु बिोन्जि असिु उपर गरर लिएिा 
िेरो िधजरुी छ । तपलसि साक्षी वकनारा सदर । 

तपलसि : 

.................................न्जल्िा ..........................गा.पा./ न.पा......................वडा नं 

....................बस्ने बषयको ................................... 

.................................न्जल्िा ..........................गा.पा./ न.पा......................वडा नं 

....................बस्ने बषयको ................................... 

 

इलत सम्बत २०..........साि ...................िवहना गते रोज शभुि ्। 
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अनसूुची ७ 

सिूह सदस्र्को वववरण फाराि 

सिूहिा सदस्र् रहेको सबै सदस्र्हरुको वववरण सम्बन्धित सदस्र्िाई नै सोिेर िेख्न ुपर्दछय । वववरण 
हेरफेर भएपलछ पनु: तर्ार गरर लनर्लित रुपिे सच्र्ाउन ुपदयछ । 

सिूहको नाि :-        ठेगाना:- 

क्र.सं. सदस्यको 
नाम 

वडा नं. िाउँ/टोल उमेर मशक्षा जममनको 
क्षेत्रफल 

पररवार 
संख्या 

कैफफयत 

१         

२         

३         

४         

५         

६         

७         

८         

९         

१०         

११         

१२         
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अनसूुची ८ 

िालसक वहतकोष संकिन फारि 

सिूहकोनाि:- 

साि:- 

ि.सं. नाि थर िालसक जम्िा रकि रु .  
बैशाख जेष्ठ अषाढ श्रावण भाद्र आन्श्वन कालतयक िंलसर पौष िाघ फाल्गनु चैत्र 

१              

२              

३              

४              

५              

६              

७              

८              

९              

१०              

११              

 

 

 

 

 

 

  



 

43 
 

अनसूुची ९ 

सिूहको िगानी वववरण 

सिूहको नाि :- 

क्र.
सं. 

मलने व्यस्ततको नाम ठेिाना उद्येश्य रकम मलएको 
ममनत  

रकम 
बुझाउनुपने 
ममनत 

मलनेको 
सहह 

१        

२        

३        

४        

५        

६        

७        

८        

९        

१०        

११        

१२        
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अनसूुची १० 

सिूहको ऋण असिुी फारि 

सिूहको नाि :- 

क्र.सं. नाम थर ठेिाना  सावा 
रु. 

ब्याज रु जम्मा  बुझ्नेको 
नाम  

बुझेको 
ममनत  

रकम 
बुझ्नेको 
हस्ताक्षर 

१         

२         

३         

४         

५         

६         

७         

८         

९         

१०         

११         

१२         
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अनसूुची ११ 

सम्पलत (नगद तथा न्जधसी ) खाता 
२०.......साि...........िवहना 

ममनत वववरण जम्मा (रु.) खचि (रु.) बाँकी (रु) 
     

     

     

 जम्मा     

 

अनसूुची १२ 

सािान वविी तथा आम्दानी खाता 
२०......साि.........िवहना 

ममनत वववरण आम्दानी रकम (रु.) कैफफयत 

    

    

    

 जम्मा   
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अनसूुची १३ 

सािान  खररद तथा खचय खाता 
२०.......साि...........िवहना 

ममनत वववरण खचि रकम (रु.) कैफफयत 

    

    

    

 जम्मा    

 

 

 

अनसूुची १४ 

दावर्त्व खाता 
२०......साि.........िवहना 

ममनत वववरण आम्दानी  खचि मौज्दात कैफफयत 

      

      

      

 जम्मा     
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अनसूुची १५ 

कृषक सिूहबाट संचािन गररने बावषयक कार्यििको िालग निूना ढाचँा 
सिूह/संस्थाको नाि : 

आलथयक बषय : 

सलिलत/ उपसलिलत: 

क्र.सं. आयोजनाको 
नाम 

काम 
(लक्ष्य) 

कायिवववरण(के 
िने ) 

      

    समूहको 
हहतकोर् 

कृर्कको 
व्यस्ततित 

    

          

          

          

 

प्रिाणीकरण लिलतः- 2078/10/24 

 

 

आज्ञािे, 
नगेधद्र सवेुदी 

प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत 
 

 


