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प�रचय : 

नेपाल ज�तो िवकासो�मखु मलुकुको लािग समहूको अवधारणा अ�य�त 
मह�वपणू� छ । �यसमा पिन कृिष िवकासको स�दभ�मा समहूले अझै अहम ्
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भिुमका ख&ेदछ । कृषकै कृषकले भ'रएको हा)ो ज�तो देशमा िसिमत 
जनशि+ र ,ोत साधनवाट कृषकवग� बीच यथोिचत सेवा पयुा�उन किठन र 
बढी खिच�लो पिन ह5ने ह5दँा कृषक समहु सेवा 7वाह गन8 उपय+ु मा9यम ह5न 
स:छ । 
यस स�दभ�मा समहु गठन देिख िलएर स;चालन र प'रप:व अव�थामा 
नपगुेस<म अ�य�त सावधानी िलनपुन8 ह5�छ । अिलकित समय बढी नै लगाएर 
समहूले मतु�=प पाउन ु पद�छ । �वत: �फुत� समहु मा? िदगो र �वावल<बी 
ह5�छन । समहु गठन भए पिछ समहु िभ? योजना तजु�मा काया��वयन अनगुमन, 
म&ुयाङ्कनको साथै बठैक स;चालन ज�ता काय�ह= सही अथ�मा स;चालन 
गनु�पछ� । समहूिभ?को पारदिश�ता, 7जाताि�?क अAयास र ईमा�दारीतावाट 
समहू लCय र सDुढ ब�ने कुरा िनिEत छ । 

��तावना :  

कृिषज�य व�तकुो उ�पादन, उ�पादक�व बढाउन, उ�पादन सामाFी सलुभ 
बनाउन, उ�पािदत सामाFीको िवGH िवतरण, भIडारण Kयव�थापन गरी उ�नत 
िवउ एवं आय विृN, वचत संकलन वाट आ�मिनभ�र ह5नको लािग कृिष शाखा 
देवदह नगरपािलका नगर काय�पािलकाको सहयोगमा ,ी .................... 
.................. कृषक समहु गठन गयO । 

१. �ारि�भक : 

१.१ संि�� नाम र �ार�भ :  

क.  यस समहुको नाम " ,ी .................................... कृषक समहु-
२०७६" रहने छ । 

ख. यो काय�िविध समहु स<बि�धत �थानीय तहको कृिष 
िवकासशाखा/कृिष Pे? हने8 ईकाइमा दता� भए पिछ त=ु�त लाग ू
ह5नेछ । 
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१.२ प�रभाषा : िवषय र 7संगको अकR अथ� नलागेमा यो काय�िविधमा¸ 

क. समहु भ�नाले यस काय�िविधमा उ&लेिखत कृिष काय�Nारा कृिष 
उपजको उ�पादन, उ�पादक�व बढाई आय आज�न गन� ईSछुक 
कृषकह=को समहुलाई जनाउने छ । 

ख. सद�य भ�नाले कृषक जो कृषक समहुको उTUेय अनसुार उ�पादन 
र उ�पादक�व बढाउन काय�िविधको दफा ३ बमोिजम सद�यता 
िलएको ह5�छ । 

ग. काय� सिमित भ�नाले "काय�िविध अनसुार िनवा�िचत अ9यP, 
उपा9यP, सिचव, सह सिचव, कोषा9यP तथा सद�य 
पदािधकारीह=लाई जनाउने छ । 

घ. साधारण सभा भ�नाले यस काय�िविधको दफा ४ बमोिजम गिठत 
सभालाई जनाउने छ । 

१.३ समुहको छाप : गोलो घेरा िभ? यस समहूको नाम " ,ी ................ 

................................. कृषक समहु- २०७६" पढ्न सिकनेछ । 

१.४ समुहको काया�लय : यस समहूको काया�लय ....................... 

िज&ला .........................नगरपािलका वडा नं. .........मा  रहनेछ । 

१.५ समुहको दता� : कृषक समहू स<बि�धत �थानीय तहको कृिष िवकास 

शाखा/ कृिष Pे? हने8 शाखा/ ईकाइमा दता� गनु� पन8छ । साथै अिनवाय� 
=पमा आ�त'रक राजW काया�लयमा समते दता� गरी �थायी लेखा नं. 
(PAN) िलन ुपन8छ । 
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२. उ�े य र काय� : 

२.१ उ�े य : सद�यह=को सामािजक, आिथ�क, कृिषज�य Kयवसाियक, 

िहतलाई 9यान राखी दहेायमा उ&लेिखत समहुको उTUेय ह5नेछ : 

क. कृिष Kयवसायलाई आधिुनिककरण एवं िविविधकरण गरी 
उ�पादक�व, उ�पादन वृिNका लािग एकजटु भई काम गन8 । 

ख. सद�यह=को आिथ�क तथा सामािजक िजवन�तर उठाउने । 
ग. सद�यह=मा �वाल<बनको Xान, पार�पा'रक सहयोग र 

िमतKयियताको भावनाको िवकास गन8 । 
घ. बाYापालन¸कुखरुापालन¸तरका'र उ�पादनमा नमनुा कृिष Pे?को 

=पमा िवकास गन8 ।  

समहुको काय�िविधको दफा २.१ बमोिजमका उTUेयह= 7ाZ गन� यो समहुले 
देहाय बमोिजम काय�ह= गन8छ । 

१. उ�नत 7िविधवाट खतेी गरी उ�पादन एवं उ�पादक�व बढाउने,  
२. िवज विृN गरी आ�मिनभ�र ह5ने,  
३. उ�नत 7िविध अपनाउने,  
४. कृिष उ�पादनवाट आय विृN गन8,  
५. समहुवाट बजार Kयव�थापन गन8,  
६. कृषकNारा उ�पािदत ब�तकुो म&ुयमा एक=पता &याउने,  
७. भIडारणको Kयव�था,  
८. सद�यको िसपमा विृN गन�का लािग अ�य काय�Gमह= तजु�मा गरी 

संचािलत गन8, 
९. सद�यको आिथ�क अव�था सधुार गन� स:ने िकिसमका अ�य 

िGयाकलाप स;चालन गन8 , 
१०. सद�यह= वीच �वाल<बन, पार�प'रक सहयोग एवं िमतKययीता 

अिभविृN गरी िनयिमत बचत गन8 बानी 7वध�न गन8, 
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११. समहू सद�यह=मा उ�पादनशील आयमलुक एवं िसपमलुक 
उTUेयका लािग सद�यह=लाई सलुभ Kयाजदरमा ऋण 7दान गन8, 

१२. आ\नो उTUेय परुा गन�का लािग समान उTUेय भएका �थानीय Pे?, 
राि]^य र अ�तराि]^य संघ सं�थाह= सँग सहयोगा�मक भावना 
रा_ने, 

१३. कृिष सँग स<बि�धत अ�य कृषक समहू, सहकारी, िवितय संघ 
सं�था स<पक�  कायम ग'र जानकारी एवं सचूना आदान 7दान गन8, 

१४. यस Pे?/भेगको कृषकह=Nारा उठाइएको सम�याह= कृिष Xान 
के�`, अनसु�धान काया�लय तथा अ�य िनकायह=लाई स<पक�  
जानकारी उपलaध गराई समाधान िनका&ने 7यास गन8, 

१५.  उ�नत िवउ, रासायिनक मल, सधुा'रएको औजार , िकटनाशक 
िवषादी आिद िविG िवतरण गन8, 

१६. िसंचाई सिुवधा उपलaध गराउने, 
१७. खतेी िवकास योजना तयार गन� एवं पकेट cयाकेज काय�Gमलाई 

सहयोग पयुा�उने, 
१८. सघन कृिष िवकास काय�Gमलाई सघाउ पयुा�उने, 
१९. नगदेबाली उ�पादन, भIडारण, 7शोधन तथा िविG िवतरण 

Kयव�था गन8, 
२०. उ�नत भरुा उ�पादन तथा िविG िवतरण गन8, 
२१. माछा उ�पादन एवं उ�पादक�व बढाउने, 
२२. उ�पािदत माछाह=को िविG िवतरणको लािग बजार Kयव�था गन8, 
२३. म��य पालन स<बि�ध 7ािविधक सेवा पयुा�उन सहयोग गन8, 
२४. कृिष उपज उिचत म&ुयमा ख'रद िविG तथा ढुवानी गन8, 
२५. कृिष उपज भIडारण गन8 गोदामको सिुवधा उपलaध गराउने, 
२६. कृिष उपज 7शोधन गन8, 
२७. 7शोधन व�त ुउिचत म&ुयमा िविG गन8, 
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२८. ,ोत/िहतकोष संकलन गन8, 
२९. संकिलत बचत/िहतकोषको 7भावकारी प'रचालन गन8, 
३०. समहु वा सद�यलाई आवUयक ऋण उपलaध गराउने, 
३१. माथी उ&लिेखत उTUेयह= पिुत� गन� अ�य काय�ह= गन8। 

 

३. सद�यता : 

एकै उTUेय एव ंसमान आिथ�क अव�था भएको एवं यस समहुको काय�िविध 
प'रिध िभ? रहने इSछा Kय+ गरेको Kयि+लाई यस समहुको सद�यता 7दान 
गन� सिकनेछ । तर सद�य ह5न चाहने Kयि+ले कि<तमा समहुका सद�यह=को 
िलिखत िसफा'रस साथ अनसुचुी - ४ अनसुार दरखा�त िदनपुन8छ । 

३.१ सद�यको लािग यो"यता : 

क. आफै खतेीपाती गरेको/गन� सPम भएको । 
ख. समहुको उTUेय अन=ुप काय� गन� इSछुक भएको  
ग. समहुको काय�िविध अनसुार काय� गन� म�जरु भएको  
घ. कृषक-कृषक वीच आपसी सहयोग बढाउन इSछुक भएको । 
ङ. सद�यताको लािग १६ वष� उमरे पगुकेो ह5नपुन8छ । 

३.२ साधारणसभा :  

सद�यता श&ुक =.............ितरी साधारण सद�यताको िनवेदन िदई 
काय� सिमितको िनण�य बमोिजम साधारण सद�यता 7ाZ गन� स:नेछ । 
य�तो सद�यले मािसक बचत =. .............7�येक मिहना ज<मा गनु� 
पन8छ । 
समहु गठन भई सकेपिछ कुनै पिन योdयता पगुेको Kयि+ल े समहुको 
सद�यता िलन चाहमेा समहुमा आबN 7ित सद�य बराबर उ+ िमित 
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स<म संिचत िहतकोष र सोको Kयाज साथै िनयमानसुारका अ�य श&ुक 
बझुाई सद�यता 7ाZ गन� स:नेछ । 

३.३ सद�यता कायम नरहने अव�था (सद�य अयो"यता): काय� 

सिमितले िन<न अव�थामा सद�यह=लाई सद�यताको लािग अयोdय 
ठहया�ई सद�यता समाZ गन� स:नेछ । 

क. तोिकएको मािसक बचत तथा अ�य ितनु�पन8 रकमह= ३ 

मिहनास<म नितरेमा । 

ख. काय�िविधको उTUेय िवप'रत काय� गरेमा वा समहूको रकम वा 

कागजात िहनािमना गरेमा वा अ�य कुनै कारणले काय� सिमितबाट 

िन]कासन गरेमा । 

ग. सद�यताबाट रािजनामा िदएमा (सद�य रहन नचाहरे िलिखत 

िनवदेन काय� सिमितले सदर िसफा'रस गरेमा) 

घ. अपरािधक काय�मा संलdन भएको दोष 7मािणत भएमा । 

ङ. कृिष पेशा �यागी अ�य काय� गन� थालेमा । 

च. म�ृय ुभएमा । 

छ. समहूको िसNा�त वा िनयम वा 7ितeामा आचँ आउने काय�   

गरेमा । 
 

४. साधारण सभा तथा काय� सिमित : 

४.१ साधारण सभा : यस समहुको सद�यता 7ाZ स<पणू� सद�य साधारण 

सभाको सद�य ह5नेछ जनु समहुको उSचतम िनकाय ह5नेछ । यसल े
काय�िविध पा'रत एवं संशोधन गन� स:नेछ । साधारण सभा वष�मा एक 
पटक ब�ने छ । तर आवUयकता अनसुार जनुसकै बेला साधारण सभा 
बोलाउन सिकनेछ । 
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४.२ साधारण सभाको अिधवेशन : काय� सिमितले तोकेको िमित र 

समयमा यस समहुको सिचवले अ9यPको परामश� िलई िलिखत 
सचूनाNारा स<पणू� सद�यलाई साधारण सभाको �थान, समय, िमित 
तथा एजे�डाको जानकारी गराउन ुपन8छ । 

४.३ साधारण सभाको काम कत�'य र अिधकार  

क. काय� सिमितको िनवा�चन गन8 तथा गठन गन8 । 
ख. काय�िविध संशोधन गन8 । 
ग. वािष�क बजेटको अनमुोदन गन8 । 
घ. समहूको वािष�क काय�Gम �वीकृत गन8 । 
ङ. समहूको वािष�क काय� योजना बनाउने । 
च. समहुले काय� योजना बनाउदा कि<तमा ६० 7ितशत कृिष 

काय�Gम बनाउने । 

४.४ साधारण सभाको गणपुरक सं(या : समहुको साधारण सभाको 

बैठक कि<तमा पिन ५१ 7ितशत सद�यह=को उपि�थितमा ह5न ुपन8छ । 
यिद सो नभए फेरी ३ िदन िभ? अकR सभा बोलाउन ु पन8छ । यसमा 
कुल साधारण सद�यको २५ 7ितशत उपि�थित भएमा पिन यो सभाको 
बैठक ब�नेछ । 

४.५ काय� सिमितको गठन िविध : 

क. काय� सिमित ७ सद�यीय ह5नेछ । 
ख. काय� सिमितमा अ9यP सिचव कोषा9यP तथा सद�यह= ह5नेछन । 

आवUयकता अनसुार उपा9यP तथा सह-सिचवको पिन Kयव�था 
गन� सिकनेछ । 

ग. काय� सिमतका पदािधकारीह=को बठैक हरेक मिहनाको ........... 
गते/िदन ह5नेछ । 

घ. काय� सिमितको पदािधकारीह=को काय� अविध २ वष�को ह5नेछ । 
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ङ. काय� सिमितको कुनै पद खाली भएमा साधारण सद�य म9येवाट 
कसैलाई पिन काय� सिमितको पदमा सिमितको बह5मतवाट 
मनोिनत गन� स:नेछ । 

च.  काय� सिमितको कोरम २/३ लाई मािननेछ तथा िनण�य 
बह5मतNारा ह5नेछ । 

छ. साधारणसभाका सद�यह=ले आफु म9येवाट िनवाच�न 
7िGयाNारा अ9यP, सिचव, कोषा9यP तथा अ�य 
पदािधकारीह= चयन ग'र काय� सिमित गठन गन8छ । तर अ9यP, 
सिचव र कोषा9यP म9ये एक पदमा मिहला सद�य अिनवाय� 
=पमा ह5न ुपन8छ । 

४.६ काय� सिमितको काम, कत�'य र अिधकार : 

क. काय�िविधको प'रिध िभ? रही समहुको उTUेय अन=ुप साधारण 
सभाले गरेको िनित िनद8शनलाई पालना गन8 । 

ख. समहुको वािष�क काय�Gम बनाउ तथा समहुको िGयाकलापह= 
स;चालन गन8 । 

ग. सरकारी तथा गैर सरकारी सं�थाह=सँग स<पक�  विृN गन8 कृिष 
स<ब�धी अ�य संघ सं�थाह=सँग स<पक�  गरी बढी भ�दा बढी 
सहयोग 7ाZ गन8 । 

घ. सहकारीमा जाने 7यास गन8 । 
ङ. समहुको काय� योजना बनाई लाग ूगन8 । 
च. समहुको बािष�क 7ितवेदन बनाउने र 7�ततु गन8 । 

४.७ समुहको बैठक : समहुको िनयिमत बैठक 7�येक मिहनाको ......गते 

ब�नेछ । समहु बैठकह= काय� सिमितले िनधो गरेको ठाउँ िमित र 
समयमा िनयिमत =पमा ब�नेछ । पवु� िनधा�'रत बैठकमा कुनै सद�यले 
भाग िलन नस:ने भएमा सो को जानकारी कारण सिहत पिहले नै 
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िदनपुन8छ । िवशेष प'रि�थित बाहके लगातार तीन बठैकह=मा उपि�थत 
नह5ने सद�यलाई समहुको सहमितको आधारमा िन]कािसत ग'रनेछ । 

 

५. पदािधकारीको काम, कत�'य र अिधकार : 

५.१ अ*य�को काम, कत�'य र अिधकार : 

 आवUयकता अनसुार समहुको बैठक र साधारण सभा बोलाउने । 

 बैठकको अ9यPता गन8 तथा बठैक िनय�?ण गन8 । 

 समहुलाई िGयािशल गराउने र उTUेय 7ािZका लािग आवUयक 
काय� गन8 । 

 कुनै िवषयमा मतदान ह5दा मत बराबर भएमा िनणा�यक मत िदने । 

 काय�िविधमा तोिकए अनसुार साधारण सद�यले माग गरे अन=ुप 
िवशेष साधारण सभा बोलाउने । 

 समहुले तोकेको काम कारबाही गन8 । 

 समहुमा उठेका िववादह= समाधान गन8 । 

 समहु र �थानीय तहको स<बि�धत िनकायह=सँग स<पक�  Kयि+को 
=पमा काम गन8 । 

 समहुको िनण�य, काय�Gम र िGयाकलाप भएका कारवाहीह= एव ं
सम�याह=को अिभलेख रा_न सिचवलाई सहिजकरण गन8 । 

 वािष�क काय�योजनाको काया��वयन एवं समहु प'रचालनको नेत�ृव 
िलने । 

 समहु बैठकमा भएका िनण�य, वािष�क साधारण सभाका िनण�य, 
वािष�क 7गित 7ितवदेन लगायतका कागजातह= आवUयकता 
अनसुार स<बि�धत िनकायमा पेश गन8 । 
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 समहु सद�यह=लाई आ\ना सम�याह=को पिहचान र तीनको 
7ाथिमकता तो:न सघाउन ु र साथै उ+ सम�याह= समाधान गन� 
काय�Gम बनाउन र काया��वयन गन� लगाउने । 

 सद�यह=लाई िGयािशल गराई सम�वय र सहकाय� गन8 । 

 समहु सद�यह=वीच मतभेद Kयव�थापनका लािग सहजीकरण  
गन8 । 

५.२ उपा*य�को काम कत�'य र अिधकार 

 अ9यPको काय�मा सहयोग गन8 । 

 अ9यPको अनपुि�थतीमा अ9यPले गन8 सवै काय� गन8 । 

 काय� सिमितले तोकेको काय� गन8 । 

५.३ सिचवको काम कत�'य र अिधकार 

 अ9यPसँगको परामश�मा बैठक बोलाउने । 

 बैठकको तयारी गन8 । 

 समहुको िनण�य पिु�तका तयार गन8 । 

 समहुको स<पणू� कागजातह= सरुिPत रा_ने । 

 समहु वठैक एवं साधारण सभावाट पा'रत िनण�यको काया��वयनका 
लािग पहल गन8 । 

 वािष�क 7ितवदेन तयार पारी साधारण सभामा पेश गन8 । 

 समहुको काय�योजना िनमा�णमा सहयोग गन8 । 

 काय� सिमितले तोकेको काय� गन8 । 
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५.४ कोषा*य�को काम कत�'य र अिधकार 

 समहुको िहतकोष रकम िनयिमत उठाउने र फरफारक गन8 । 

 समहुको िहतकोष Kयव�थापन गन8 । 

 समहुको सवै कोषको िहसाविकताव सरुिPत र द=ु�त रा_ने । 

 समहुको चल, अतल स<पणू� स<पतीको सरुPाको िज<मवेारी   
िलने । 

 समहुको वािष�क बजेट तयार पान8 र साधारण सभामा वािष�क 
7ितवेदन पेश गन8 एवं लेखाप'रPण गराउने । 

 समहुको अ9यP वा सिचव सँग िमली खाता संचालन गन8 । 

 काय� सिमितले तोकेको अ�य काय� गन8 । 

५.५ काय� सिमित सद�यह+को काम कत�'य र अिधकार 

 आवUयकता अनसुार समहुको अ�य उपसिमितमा रिह िज<मवेारी 
बहन गन8 । 

 काय� सिमितले तोकेको अ�य काय� गन8 । 
 

६. आिथ�क 'यव�थापन 

६.१ आिथ�क -ोत : 

क. यस समहुको सद�यह=वाट 7ाZ सद�यता श&ुक  
ख. समहुको अ�य िGयाकलापबाट भएको आ<दानी 
ग. समहुको सद�यले बचत गन8 मािसक रकम 
घ. समहुवाट ऋण लगानी गदा� 7ाZ aयाज 
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ङ. समहुले अ�य संघ/सं�थाबाट पाएको अवसरबाट समहु सद�यले 
पाउने िनिEत पा'र,िमकबाट ............7ितशत लेबी  

च. समहु सद�यले आ\नो नामबाट गरेको बचत 
ज. िबल<ब श&ुकवाट  

६.२ िहतकोष : 

क. ,ी ............................. कृषक समहुको एक िहतकोष ह5नेछ । 
ख. ,ी ..................................... बैकमा समहुको खाता रहनेछ । 

६.३ िहतकोष प�रचालन : 

क. िहतकोष रकमको क<तीमा ५० 7ितशत कृिष काय�मा स;चालन 
गनु� पन8छ । 

ख. समहुको सद�यलाई आवUयकता भएमा िहतकोषबाट ऋण/सापटी 
िलन स:नेछ । 

ग. सद�यले ऋण माग गन� अनसुचुी- ५ अनसुार िनवेदन िदनपुन8छ । 
घ. कृिष काय�को लािग िलइएको ऋणमा .............7ितशत मािसक 

aयाज लाdनेछ । 
ङ. अ�य ऋणमा ............7ितशत मािसक aयाज लाdनेछ । 
च. मािसक Kयाज, मािसक बचत रकम एवं ऋणी सद�यले तोिकए 

बमोिजम ऋण िक�ता 7�येक मिहना बझुाउन ुपन8छ। 
छ. ऋण िलदा ऋण रकमको ..............7ितशत सवेा श&ुक बझुाउन ु

पन8छ । 
ज. ...................बfकमा समहु अगवा/अ9यP वा सिचव र 

कोषा9यPको संय+ु द�तखतवाट खाता स;चालन ह5नेछ । 
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,ोत/िहतकोष प'रचालनका उपायह= म_ुयतया दईु वग� (आवUयक खच� र 
आ�त'रक लगानी) मा िवभाजन गन� सिकनेछ । 

क. आव यक खच� : आवUयक खच� भ�नाले काया�लय र 7शासिनक 

खच� भ�ने जनाउदछ । ज�तै : 

 काया�लय खच� (कापी, कलम, िवल, भौचर, फाइल, रिजgर, 
खाता, प?पि?का) 

 फिन�चर खच�  

 ढुवानी तथा घर भाडा 

 अ�य सं�थासँग सद�यता िलदा ितनु�पन8 खच� र बािष�क निवकरण 
खच�  

 लेखा प'रPण खच� 

 कम�चारी पा'र,िमक खच� 

 साधारण सभा खच�  

 िविवध (समहुको वठैकमा िचया ना�ता आदी) 

ख. आ/त�रक लगानी : आ�त'रक लगानी भ�नाले समहु िभ?को सद�य 

िवचको लगानी भ�ने जनाउदछ । ज�तै : 

 उ�पादन मलुक काय� (उ�पादन तथा उ�पादन सामFी ख'रद िवGH) 

 मल, िवउ, वाली, संरPण, तरकारी बोट िव=वा िक�न र 7योग गन�  

 आयमलुक काय� गन� (बाYा, बंगरुपालन आदी) 

 घरेल ुआयमलुक काय� गन� (�थानीय िसप, रेशम पालन, िसलाई 
बनुाई, माह5री पालन, तरकारी खतेी, करेसाबारी आदी) 
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 सामािजक काय� (ज�तै सरसफाई अिभयान, पिहरो िनय�?ण, 
वPृारोपण, कुलो िनमा�ण, �वा�hय, वातावरण संरPण आदी) 

 िसप िवकास ज�तै cयािकङ्ग, नस�री ,तािलम 

 बौिNक काय� ज�तै तािलम, 7वचन, jमण, गोeी आिद 

 सामािजक काय� ज�तै मिहला िवकास  

 पूँिज लगानी, कजा� 7वाह, शेयर ख'रद आिद  

६.४ िबल�ब शु3क : 

क. मािसक बचत रकम तोकेको सयममा नितरेमा पिहलो मिहना 7ित 
िदन =. ......... िबल<ब श&ुक लाdनेछ । 

ख. दो,ो मिहना 7ित िदन = ..............िबल<ब श&ुक लाdनेछ । 
ग. ते,ो मिहना 7ित िदन =. ......... 
घ. चौथो मिहनाबाट सद�यता खारेज ह5नेछ । 
ङ. 7�येक मिहनाबाट वझुाउन ु पन8 ऋण िक�ता र Kयाज नबझुाएमा 

7ित मिहना =. ......... 7ित िदन दो,ो मिहना 7ित िदन....... र 
ते,ो मिहना 7ितिदन =. ..... 7ित िदन िबल<ब श&ुक लाdनेछ । 
चौथो मिहना ऋण रकम Kयाजह= ऋणी र जमानी सद�यह=वाट 
असलु उपर ग'रनेछ । 

च. एक सद�यको जमानी वसकेो सद�यले अकRको पनु: जमानी ब�ने 
छैन । 

छ. जमानी सद�यले ऋण पाउने छैन तर ऋणी सद�यले ऋण ित'र 
सके पिछ जमानी सद�यले ऋण पाउन स:नेछ । 

ज. ऋण िलएको सद�यले अ= सद�यको जमानी ब�न पाउने छैन । 
झ. ऋण िलनको लािग ...........स<म एक सद�यको जमानी =. 

.........स<म दईु सद�य र =. ......स<मको तीन सद�य जमानी 
चािहनेछ । 
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६.५ लगानी सुर�ण : कुनै पिन Kयि+ले आ\नो नाममा ज<मा भएको 

िहतकोषको अिधकतम ९०% स<म मा? ऋण िलन पाउने छ । यिद 
Kयि+को नाममा संकिलत िहतकोषको ९०% भ�दा वढी ऋण िलन ु
पन8 भएमा सोही समहुका अ�य दईु जना सद�यको सामिुहक जमानीमा 
ऋण िदन सिकनेछ ।ऋण िलने Kयि+ल े ितनु�पन8 सावँा र Kयाज रकम 
नितरेको/ ितन� नसकेको खIडम जमानी बसेको सद�य माफ� त असलु 
उपर ग'रनेछ । यिद जमानी माफ� त पिन असलु उपर ह5न नसकेको 
अव�थामा नेपाल सरकारको 7चिलत िनयमानसुार कारबाही 7िGया 
अगाडी बढाइनेछ । ऋण लगानी एवं असलुउपर गन� ऋण उपसिमितको 
�वीकृित िलनपुन8छ । ऋण उपसिमितका सद�यह= कसकैो पिन जमानी 
ब�न पाईनेछैन । 

६.६ लेखा प�र�ण : 7�येक कृषक समहुले रिजgड� लेखा प'रPण 

अिनवाय� =पमा गराउन ुपन8छ । यसरी ग'रएको लेखा प'रPण वािष�क 
साधारण सभामा सभाको पणू� बह5मतवाट अनमुोदन गनु�पद�छ । मनुाफा 
स<पणू� सद�यलाई 7�येक वष�को लेखा परीPण पिछ िनजह=को 
िहसाव िकताव खातामा ज<मा गनु� पद�छ । 

 

७. िविवध : 

७.१ िनवा�चन स�ब/धी 'यव�था : यस समहुको काय� सिमित कायम 

रहकेो अव�थामा सोही काय� सिमितले र सो सिमित कायम नरहकेो 
अव�थामा साधारण सद�यह=को बैठकले िनवा�चन अिधकृत िनय+ु 
गन8छ । सो िनवा�चन अिधकृतले िनवा�चन अिधकृत िनय+ु भएको 
िमितले एक मिहना िभ? िनवा�चन गराई स:न ुपन8छ ।सो िनवा�चनमा पन8 
खच� काय� सिमितले Kयव�था गन8छ । यसमा काय� सिमितको 
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पदािधकारीह=लाई मतदान वा सहमितNारा साधारण सभाको 
सद�यह=ले छा�ने छन । 

७.२ पदाविध : 

क. काय� सिमित सद�य तथा पदािधकारीह=को पदाविध िनवा�चत 
भएको िमित देिख २ वष�को ह5नेछ । 

ख. सो गिठत काय� सिमितको पदाविध समाZ ह5न १ मिहना अगाव ै
समहूको साधारण सभा बोलाई नयाँ काय� सिमितको चनुाव गराउन 
अिनवाय� ह5नेछ । 

ग. काय� सिमितले काय�िविधमा उ&लेिखत आ\नो काय�काल समाZ 
ह5न १ मिहना अगाव ैिनवा�चन गराउन नसकेको तथा िनजको काय� 
अविध समाZ भएपिछ सो काय� सिमितको सद�यह=को सिमितले 
आ\नो सिमितको बैठक बोलाई एउटा तदथ� (7ब�ध वा तयारी) 
सिमित खडा गरी सो तदथ� सिमितNारा साधारण सभाको बैठक 
बोलाई नयाँ काय� सिमितको गठन गन8छ । 

घ. काय� सिमितको पदाविध समाZ ह5न ुअगावै काय�रत काय� सिमित 
कुनै िकिसमबाट भंग ह5न गएमा भंग भएको काय� सिमितले आ\नो 
िज<मा रहकेो कागजप? नगद िज�सी काय�भार समते स<पणू� 
सद�यको सभा बोलाई अथवा काया�लय सिचव भए सो लाई 
बझुाई सोको भरपाई िलन पन8छ । सो नगरेमा यस समहुलाई हानी 
नो:सानी भएमा सो काय� सिमितका अ9यP र सिचव दवुैल ेसंय+ु 
=पमा Kयहोनु� पन8छ । 

७.३  उ�मेदवारको अयो"यता : 

क. (Kयि+) जो कृिष पेशामा संलdन छैन । 
ख. (Kयि+) जो कृिषको समहुमा छैन । 
ग. (Kयि+) जसले समहुको उTUेय िवप'रत काय� गद�छ । 
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घ. (Kयि+) जसको मानिसक अव�था सामा�य छैन । 
ङ. फौजदारी अिभयोगमा सजाए नपाएको Kयि+ । 

७.४ अिव4ासको ��ताव : साधारण सभाको सद�यह= म9येबाट एक 

ितहाई सद�यह=ले काय� सिमित उपर अिवWासको 7�ताव &याई दईु 
ितहाई सद�यह=वाट सो 7�ताव पा'रत भएमा काय� सिमित िवघटन 
ह5नेछ । तर अिवWासको 7�ताव आएमा सफाईको मौकाबाट बि;चत 
ग'रने छैन । 

७.५ राजीनामा : यस समहुको अ9यPले उपा9यP (भए) समP वा सिचव 

समP र अ9यP बाहके अ�य काय� सिमितका पदािधकारीह=ल े
अ9यP समP राजीनामा िदन स:नेछन । काय� सिमितको बैठकबाट 
�वीकृत नभए स<म ितनीह= आ\ना पदमा बहाली रही रहनेछन । 

७.६ काय�िविध संशोधन : समहुको काय�िविध संशोधन गन� आवUयकता 

पन� आएमा साधारण सभाको सद�यह= म9येका कि<तमा ५१ 7ितशत 
सद�यको उपि�थितमा काय�िविध म�यौदा पेश ग'रनेछ । सद�यह= 
म9येका उपि�थित सद�यह= म9येका दईु ितहाई बह5मतबाट काय�िविध 
संशोधन म�यौदा पा'रत भएमा काय�िविध संशोधन ग'रने छ । साथै 
संशोिधत काय�िविध �थानीय िनकायको कृिष हने8 ईकाई/शाखाबाट 
अनमुोिदत नभएस<म संशोधन भएको मािननेछैन । 

७.७ िनयम बनाउने : साधारण सभाले आ�त'रक स;चालन िनयमह= 

बनाउन स:नेछ । 

७.८ उप सिमितह+ गठन गन� स5नेछ : साधारण सभाले एवं काय� 

सिमितले साधारण सभाले �वीकृत िलई आ\ना काय�Gमह= 
स;चालन गरी समहुको लCय र उTUेय 7ाZ गन� उप सिमितह= बनाउन 
स:नेछ । 
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७.९ िवघटन : समहुको काय�िविध बमोिजम काय� स;चालन गन� नसिक वा 

उTUेय 7ाZ गन� असफल भए वा २ वष�स<म समहु निवकरण नभएमा 
समहु िवघटन ह5नेछ । यसरी समहु िवघटन भए वचत रकम स<पणू� 
सद�यलाई िफता� गनु�पन8छ । 

७.१० समुह छोड्नुपन9 अव�था/सद�यको मृ;यु/सद�यले पाएको 
अवसर : कुनै पिन सद�यले समहु छोड्न चाहकेो खIडमा िनजको 

नाममा संकलन भएको िहतकोष रकमबाट ३% कkा गरी बाकँH रकम 
भ+ुानी िदइनेछ । यिद कुनै सद�यको म�ृय ुभएमा िनजले बचत गरेको 
स<पणू� रकम िनजको सवभ�दा निजकको आफ�तलाई समहुले िदने 
Kयाज सिहत िफता� िदइनेछ । समहुले कुनै पिन संघ/सं�था/ 
काया�लयवाट पाएको कुनैपिन अवसर सामाFीह= आवUयकता हरेी 
समहुको बठैकबाट िनण�य गराई पालोपालो गरी सवै सद�यले पाउने 
गरी िवतरण ग'रनेछ । 

७.११ समुहको चल अचल स�पती : समहु िवघटन भए पEात समहुको 

चल अचल स<पती �थानीयको आिथ�क िवकास शाखा/कृिष 
शाखा/कृिष हने8 ईकाई/शाखाको िनण�य बमोिजम ह5नेछ । उ+ िनण�य 
िचl नबझेुको खIडमा स<बि�धत �थानीय तहको उप 7मखु/ उपा9यP 
समP िनवेदन गन�  सिकनेछ र सो स�दभ�मा उप 7मखु/उपा9यPको 
िनण�य नै अि�तम ह5नेछ । 



 

 

20 

v08 !_ b]jbx gu/kflnsf, ldltM @)&^÷!!÷!% -;+Vof % 

अनुसुची-१ 
फारम नमूनाहर?  

फारम नं. १ 

िज&ला :- 
१. दता� नं. :- 
२. समहुको नाम :- 
३. समहुको िकिसम :- 
४. समहुको ठेगाना :- ...................न.पा./गा.पा. वडा नं. ....... 
५. गठन िमित :- 
�. ज<मा सद�य :-  मिहला .................प=ुष ........... 

गठन ह5दँा समहुको उTUेय :- 
 

फारम नं. २ 
आिथ�क वष�को अ/तमा सद�य सं(याको ि�थित 

आिथ�क 

वष� 

सद�य स�ंयामा 
थप/घट र ज�मा 

बचत कोष 

सद�य�ारा ज�मा 
भएको कोषको 

मौजदुा ि�थित 

घट/बढको कारण (कोलम 

2 मा बढीको लािग + र 

घटीको लािग - िच�ह 
लगाऔ)ं 

 स�ंया   

 �.   

 स�ंया   

 �.   

 स�ंया   

 �.   
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फारम नं. ३  
समुहको बचत कोषको बािष�क ि�थित 

आिथक वष� गत बष�को रकम =. बचत कोषमा घट/बढको कारण 

   

   

   
नोट: यो िववरण (फारम) आ.व.को पिहलो िदन (�ावण १ गत)े स�बि�धत कृिष 

शाखा/कृिष #े% हने' ईकाई�ारा अिनवाय� �पमा अ+ाविधक बनाई रा�नपुछ� । 
 

फारम नं. ४ 
समूहले पेश गनु�पन9 चौमािसक िववरण 

चौमािसक अविध :- 7थम/िNतीय/ततृीय  
गा.पा./न.पा. : -    वडा नं. :- 
कृषक समहुको नाम :- 
उ�पादन      क. इकाई :-                  ख. ज<मा लागत =. :- 
उ�पादक�व (उ�पादन/Pे?फल) :- 
उ�पादनको िविG म&ुय (=. ईकाइ ) :- 
उ�पादनको कुल म&ुय =. :- 
काय� िववरण :- 
सहभागी सद�यह=को सं_या :- 
7ाZ सहायता =. :- 
,ोत १ (.................................) वाट :- 
,ोत २ (.................................) वाट :- 
Pे?फल वा सं_या र इकाई :- 
खदु आ<दानी (कुल आ<दानी - लागत खच� ) =. :- 
कैिफयत 



 

 

22 

v08 !_ b]jbx gu/kflnsf, ldltM @)&^÷!!÷!% -;+Vof % 

अनुसुची-२ 
समुह दता�को िनवेदन 

 
,ी ............................................... 
देवदह नगरपािलका, देवदह । 
 

,ी ..................................... कृिष िवकास शाखाको सहयोगमा 
म/हामी आफै संगिठत भई देवदह न.पा. वडा नं. ........ मा गठन भएको हा)ो 
समहु दता� गरी पाउन िन<न िववरणह= संलdन गरी नेपाली नाग'रकताको 
7ितिलिप र जdगाको 7माण सिहत यो िनवदेन ग'रएको छ । 
      

.................. ................ 
समहुको अ9यPको द�तखत 
िमित : 
स<पक�  नं. 
ठेगाना: 

समहुको िववरण  
कृषक समहुको नाम ........................................ �थापना वष� ............ 
गा.पा/न.पा. को नाम ...........................वडा नं. ......... टोल .............. 
समहुको उTUेय ............................................................................ 
सद�य सं_या : प=ुष ......................... मिहला ................................. 
ज<मा .................................. 

 
 

������  

�	
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पदािधकारीह+को नाम 

G. 
सं. 

नाम पद 

शै
ि�

क
 य

ो	य
ता

 

उम
रे 

ज
	ग

ा �े
�फ

ल
 

स
�प

क�
 नं

. 

द�
तख

त 

फ
ोट

ो 

१  अ9यP       

२  उपा9यP       
३  सिचव        

४  कोषा9य
P 

      

५  सद�य       

६  सद�य       

७  सद�य       

८  सद�य       

९  सद�य       

१०  सद�य       

११  सद�य       

१२  सद�य       

१३  सद�य       

१४  सद�य       

१५  सद�य       

१६  सद�य       
१७  सद�य       

१८  सद�य       

१९  सद�य       
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G. 
सं. 

नाम पद 

शै
ि�

क
 य

ो	य
ता

 

उम
रे 

ज
	ग

ा �े
�फ

ल
 

स
�प

क�
 नं

. 

द�
तख

त 

फ
ोट

ो 

२०  सद�य       

२१  सद�य       

२२  सद�य       

२३  सद�य       
२४  सद�य       

२५  सद�य       
 

िनयिमत बैठक ब�ने िदन ................... 

7ित मिहनाको समहुको िहतकोषमा संकलन ह5ने =. ................................ 

हाल स<म िहतकोषमा ज<मा रकम =. ...................... 

िसफा'रस गन8को सिह ......................................... 
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अनुसूची-३ 
देवदह नगरपािलका 

नगर काय�पािलकाको काया�लय 
कृषक समूह दता� �माण-पA 

 
समहू पNितलाई सKुयवि�थत गदm कृिष 7सार काय�लाई टेवा पयुा�उने 

उTUेयले यस िज&लाको देवदह न.पा. वडा नं. .........मा िमित 

........................ मा गिठत ,ी ....................................................... 

कृषक समहूलाई यस काया�लको अिभलेखमा दता� गरी यो 7माण-प? 7दान 

ग'रएको छ । 

 
..........................   ............................. 
(7ािविधक)    (कृिष िवकास अिधकृत) 
 

(कृषक समहू दता�को 7माणप?को पछािड पानामा रा_ने) 

G. 
सं. 

निवकरण िमित निवकरण गन8 
काया�लय 7मखु 

कैिफयत 
देिख स<म 

१     

२     

३     

४     

५     
 



 

 

26 

v08 !_ b]jbx gu/kflnsf, ldltM @)&^÷!!÷!% -;+Vof % 

अनुसुची-४ 
सद�यताका लािग आवेदन फारमको नमुना  

,ीमान अ9यPnय,ू  
.............................कृषक समहु 
 
महोदय,  
 म यस समहुको काय�िविधलाई �वीकार गरी समहुको सद�यता 7ाZ 
गन� इSछा भएकोले िनयमानसुार सद�यता 7दान गन� ह5न िवन) अनरुोध   
गद�छु । 

िववरण  

नाम :- 
वावकुो नाम :- 
ठेगाना :- 
शैिPक योdयता :- 
कृिष पेशामा दखल :- 
खतेी/जdगाको िववरण :- 
लगाउने गरेको बालीह= :- 
समहु सद�यताको लािग िसफा'रस :- 
१. नाम :- 

द�तखत :- 
२. नाम :- 

द�तखत :- 
िनवदेक  
नाम :- ……………………………… 
द�तखत : 
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अनुसुची-५ 
ऋण माग फारमको नमुना 

,ीमान अ9यPnय ू          िमित .................................... 
.......................................  

िवषय : ऋण उपलCध गराई िदने बारे । 

महोदय,  
 उपरो+ स<ब�धमा मलाई ................................................... 
कामको लािग आवUयक परेकोले =. ....................... (अP=पी .............. 
............................मा?) समहु िहतकोषबाट ऋण उपलaध गराई िदनहु5न 
अनरुोध गद�छु । साथै यसै िनवेदनको साथ जमानी सद�यह=को िसफा'रस पेश 
गरेको छु । िनयमानसुार =. ............................... (अP=पी .................... 
......................मा?) ऋण िक�ता, मािसक aयाज, मािसक बचत िनयिमत 
=पले 7�येक मिहना बझुाउने छु । 
जमानी सद�यह+    िनवेदक 

१. नाम     नाम  
 द�तखत     द�तखत  
 ठेगाना  
२.  नाम     द�तखत    
 ठेगाना  

काया�लय �योजनका लािग 

ऋण =....................... (अP=पी ..........................................मा?) 
मािसक िक�ता =. ......... (अP=पी ..........................................मा?) 
उपलaध भएको िमित  
उपलaध भएको चेक नं. ........................................ 
    .....................         ................                .......................... 
      कोषा9यP                   सिचव                            अ9यP  
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अनुसुची-६ 
तमसुकको नमुना  

 िलिखतम िज&ला ..................... गा.पा./न.पा. ...................वडा 
नं. ............ ब�ने ......................... छोरा/छोरी/प�नी वष� ............ को 
................................ ,ी कृषक समहु .............................. बाट 
िनधा�रण ग'रएको Kयाज दर अ�य शत� (िनयम) का अिधनमा रिह घर खच� 
मल/िवउ/कृिष आयोजना ........................ काय� गन�का िनिमl सापटी 
(ऋण) नगद =. ......................... (अP=पी ....................................... 
मा? ।) यस समहुको ...................... बfक शाखा काया�लय ..................... 
ि�थत रहकेो खाता .......................चेक नं. ........................... बाट 
बिुझिलई भाखा राखी तपिशल लेिखएको Kयि+ (साPी) को रोहवरमा यस 
समहुको काया�लयवाट विुझिलएको िठक साँचो हो माथी कबिुलयत ग'रएको 
भाखा िभ? सावा Kयाज ितन� बझुाउन सिकन भने मरेो चल अचल स<पlीबाट 
नेपाल सरकारको ऐन काननु बमोिजम असलु उपर ग'र िलएमा मरेो म�जरुी   
छ । तपिशल साPी िकनारा सदर । 

तपिशल : 

=प�दहेी िज&ला देवदह न.पा. वडा नं. ......... ब�ने वष� ............ को ,ी 
.................................................... 
=प�दहेी िज&ला देवदह न.पा. वडा नं. .......... ब�ने वष� ............ को ,ी 
.................................................... 
 
इित स<वत ्२० ...... साल ...........मिहना .......गते रोज ........ मा शभुम ्
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अनुसुची-७ 

समहु सद�य रहकेो सवै सद�यह=को िववरण स<बि�धत सद�यलाई नै सोधेर 
ले_न ुपद�छ । िववरण हरेफेर भएपिछ पनु: तयार ग'र िनयिमत =पले सSयाउन ु
पद�छ । 
समुहको नाम : 

G. 
सं. 

स
द�

यक
ो न

ाम
 

वड
ा नं

. 

गा
उँ/

टो
ल

 

उम
रे 

िश
�

ा 

ज
िम

नक
ो �े

�फ
ल

 

प�
रव

ार
 सं

�य
ा 

कै
िफ

यत
 

१         

२         

३         

४         
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अनुसुची-८ 
मािसक िहतकोष संकल फारम  

समहुको नाम : 
साल : 

G.
सं. ना

म,
 थ

र 

मािसक ज<मा रकम =. 

वैश
ाख

 

जे
  

अ
षा

ढ 

!
ाव

ण
 

भ
ा$

 

अ
स

ोज
 

क
ाित

�क
 

मिं
स

र 

पौ
ष 

मा
घ 

फ
ा%

गनु
 

च
ै� 

१              

२              
 

अनुसुची-९ 
समुहको लगानी िववरण 

समहुको नाम : 

G. 
सं. 

िल
ने 

(य
ि)

क
ो न

ाम
 

ठेग
ान

ा 

उ+
,ेय

 

रक
म 

िल
एक

ो ि
मि

त 

रक
म 

बझु
ाउ

न ु
पन

/ 

िम
ित

 

िल
नेक

ो स
िह

 

१        

२        

३        
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अनुसुची-१० 
समुहको ऋण असुली फारम 

समहुको नाम : 

G. 
सं. ना

मथ
र 

ठेग
ान

ा 

स
ाव

ा 0
. 

(य
ाज

 0
. 

ज
�म

ा 

ब1ु
नेक

ो न
ाम

 

बझुे
क

ो ि
मि

त 

रक
म 

व1ु
नेक

ो 

ह�
ता

�
र 

१         

२         

३         
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अनुसुची-११ 
स�पGी (नगद तथा िज/सी) खाता 

२०...........साल .................मिहना 

िमित िववरण ज<मा =. खच� =. बाँकH =. 

     

     
 ज<मा    

 
अनुसुची-१२ 

सामान िविH तथा आ�दानी खाता 

२०............साल .............मिहना  

िमित िववरण आ<दानी रकम =. कैिफयत 

    

    

 ज<मा   
 

अनुसुची-१३ 
सामान ख�रद तथा खच� खाता 

२०............साल .............मिहना  

िमित िववरण आ<दानी रकम =. कैिफयत 

    

    

 ज<मा   
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अनुसुची-१४ 
दािय;व खाता 

२०............साल .............मिहना  

िमित िववरण आ<दानी खच� मौnदात कैिफयत 

      

      
 ज<मा     

 
अनुसुची-१५ 

कृषक समुहबाट स�चालन ग
रने बािष�क काय��मको लािग नुमना ढाँचा 

समहु/सं�थाको नाम : 
आिथ�क वष� : 
सिमित/उपसिमित : 

G.
सं. 

आ
यो

ज
ना

क
ो न

ाम
 

क
ाम

 (ल
3य

) 

क
ाय

� िव
वर

ण
 (के

 ग
न/)

 बजेटको ,ोत 

स
मय

 

अ
वि

ध 

�थ
ान

 (क
हा

ँ ग
न/)

 

6म
खु

 िज
�म

वेा
री 

अ
नगु

मन
 त

था
 म

%ूय
ाकं

न 

कै
िफ

यत
 

स
महु

क
ो ि

हत
क

ोष
 

कृ
षक

क
ो (

यि
)

गत
 

बा
<

 !
ोत
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