
1 
 

cg';"rL @ 

-bkmf $ tyf cg;"rL-! sf] efu -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाबाट �म�त २०७८/०९/२९ मा पा�रत 

हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको कृषक/पशपुालन समूह गठन तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध, २०७८ 

�स्तावना 

हेलम्ब ुगाँउपा�लका �भ� सम� कृ�ष �वकासमा संलग्न �व�भ� �नकाय माफर् त कृषकहरुलाई समय 

सापेक्ष कृ�ष �सार सेवा, टेवा सरल, सहज, सलुभ, �मतव्ययी एंव �हणयोग्य तबरले उपलब्ध गराउन 

कृ�ष �वकासका क्षे�मा काम गन� कृषक वा समहु वा संघ संस्थाहरुको व्यवस्थापन, स�ालन अझ 

ब�ढ खुला, पारदश�, वस्त�ुन� बनाउन स्थानीय सरकार र �नयन्�ण �योजनको ला�ग स्थानीय सरकार 

स�ालन ऐन, २०७५ को दफा ११ उपदफा २ को खण्ड द को उप-खण्ड (१) र (५) र 

�शासक�य कायर्�व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, २०७५ को दफा ४  बमोिजम हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाले 

यो कायर्�व�ध बनाएको छ । 

प�रच्छेद १ 
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�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यो कायर्�व�धको नाम “हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको कृषक/पशपुालन 

समूह गठन तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध, २०७८” रहेको छ । 

 (२) यो कायर्�व�ध कायर्पा�लकाले स्वीकृत गर� स्थानीय राजप�मा �कािशत गरे 

प�ात लागू हनेुछ । 

२. प�रभाषाः �वषय र �शंगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमाः 

क. “गाउँपा�लका“ भ�ाले नेपालको सं�वधान बमोिजम गठन भएको गाउँपा�लका सम्झन ु

पछर् ।  

ख. “कृषक” भ�ाले कृ�ष उत्पादनमा �त्यक्ष संलग्न भएको व्यि�लाई जनाउँदछ । 

ग. “वडा” भ�ाले  गाउँपा�लकाको वडा सम्झन ुपछर् । 

घ. “सं�वधान” भ�ाले नेपालको सं�वधान सम्झन ुपछर् । 

ङ. “स्थानीय तह” भ�ाले गाउँपा�लका सम्झन ुपछर् र सो शब्दले िजल्ला सभालाई समेत 

जनाउँछ । 

च. “कृषक/पशपुालन समूह” भ�ाले कृ�ष पेशामा संलग्न भई �मल्दाजलु्दा समस्या 

आवश्यकता र चाहनाहरू भएका न्यूनतम ७ देखी २५ जना �म�ल आफना �नि�त 

साझा उदेश्यहरू सामू�हक �य��ारा �ा� गनर् बनाइएको संगठनलाई समूह जनाउँदछ 

। 

छ. “समूह �वधान“ भ�ाले समूहको उदेश्य �ा��का ला�ग ��याकलाप संचालन गनर् 

बनाईएको नी�त �नयम तथा काननुको दस्तावेज जसले समूह र सदस्यहलाई उदेश्य 

�ा��मा सहज गराउने दस्तावेजलाई जनाउँदछ। 

ज. “�हतकोष“ भ�ाले कुनै प�न संघ संस्था, कायार्लय, योजना, प�रयोजना संचालन गनर् नगद, 

िजन्सी तथा भौ�तक सरसामान नगद मौज्दात, ऋण लगानी, लगानीको रूपमा रहेको 

समूहको नगद प ुजँीलाई �हतकोष जनाउँदछ । 

झ. “�हतकोष प�रचालन” भ�ाले संक�लत �हतकोषलाई उत्पादनमूलक कायर्मा लगानी 

गनुर् भ�े बिुझन्छ । 

ञ. “समूह शःसि�करण” भ�ाले कृषक/पशपुालन समूहलाई उदेश्य अनरुूप अिघ बढ्न 

�यासरत रहने वा अश� अवस्थामा रहेका समूहलाई के�ह सहयोग ग�र शःस� 

वनाउने कायर्लाई नै समूह शःसि�करण भ�नन्छ । 



3 
 

ट. “कायर्स�म�त” भ�ाले कायर्�व�ध अनसुार �नवार्िचत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सिचव, सहसिचव, 

कोषाध्यक्ष तथा सदस्य पदा�धकार�हरलाई जनाउनेछ । 

ठ. “साधारण सभा” भ�ाले यस कायर्�व�ध बमोिजम ग�ठत सभालाई जनाउनेछ । 

ड. “कृ�ष” भ�ाले बाल�, वागवानी, पशपुन्छ�, मत्स्य आ�द कृ�षका सबै उप–क्षे�सँग सम्बन्ध 

उत्पादन, उ�ोग एवंम ्व्यवसायहरू समेत जनाउँछ । 

ढ. “लेखा” भ�ाले �च�लत काननु, ऐन �नयम, नी�त, कायर्�म तथा �नणर्य, आदेश तथा 

मापदण्ड समेतलाई आधार मानी कारोबारको यथाथर् �ववरण देिखने गर� रािखने 

अ�भलेख वा खाता भने बिुझन्छ । लेखापर�क्षण ऐन, २०४८ अनसुार– कारोबार भएको 

व्यहोरा देिखने गर� �िचलत काननु बमोिजम रािखने अ�भलेख, खाता, �कताब आ�द र सो 

कारोबारलाई �मािणत गन�  अन्य कागजात समेतलाई जनाउँदछ । 

३. उदेश्यः कृषक/पशपुालन समूह गठन तथा संचालनमा सघाउ परु् याउनको ला�ग यस 

कायर्�व�धको तमिशल बमोिजमका उदेश्यहरू हनेुछन ्। 

क. �त्यक्ष रूपमा उत्पादनमा संलग्न कृषकहरू आव� समूहहको समन्वय, व्यवस्थापन र 

�नयमन गनर्को ला�ग सहयोग परु् याउने । 

ख. कृ�ष �सार व्यवस्थापन, संचालन र �नयमन सम्बन्धी कायर्मा सहयोग परु् याउने । 

ग. कृषक/पशपुालन समूहको गठन र संचालनका ला�ग आवश्यक मापदण्ड र ���याको 

मागर्दशर्न गन� ।  

घ. �हतकोष व्यवस्थापन तथा प�रचालन गनर् स्प� �नद�शन �दने । 

ङ. कृषक/पशपुालन समूह गठन तथा प�रचालन कायर्मा संलग्न �नकाय र व्यि�को 

भ�ूमका र िजम्मेवार� तोक्ने । 

  

४. कायर्�व�धको �योग गनुर्पन� अवस्थाः यस कायर्�व�ध �योग देहायका अवस्थामा हनेुछ । 

क. कृ�ष क्षे�मा संलग्न �नकायहरूको कामकारबाह�लाई ���यागत रूपमा �भावकार� एवं 

समन्वयात्मक तवरले ग�र सशुासन लागू गनुर्पन� अवस्थामा 

ख. सरकार� तथा गैर–सरकार� �नकायहरूबाट कृ�ष सम्बन्धी कायर्�म गनर्को ला�ग समूह 

गठन तथा व्यवस्थापन गनुर्पन�  अवस्थामा 

ग. समूहको योजना तजुर्मा गनुर्पन� अवस्थामा 

घ. समूह �हतकोष संकलन तथा प�रचालन गनुर्पन� अवस्थामा 
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ङ. समूहमा लेखा व्यवस्थापन गनुर्पन� अवस्थामा  

च. समूहमा मतभेद व्यवस्थापन गनुर्पन� अवस्थामा 

छ. �व�भ� सरोकारवालाहरु पक्षहको भ�ूमका र िजम्मेवार� तोक्नपुन� अवस्थामा 
 

प�रच्छेद २ 

कृषक/पशपुालन समूह गठनका आधारहरू, सदस्यहको छनौट र समूहको व�गर्करण 

५. समूह गठनका आधारहरूः समूह गठन गदार् देहायका आधारमा ग�रनेछ । 

क. कृषकहरूको आवश्यकता र स्थान�वशेषको कृ�ष उत्पादनको सम्भाव्यता 

ख. सेवा पयुार्उन ुपन� घरधरु� संख्या र कृषक संख्या 

ग. कृषकहको आ�थर्क, सामािजक िस्थ�त र �ोतसाधनको अवस्था 

घ. कृषक/पशपुालन समूहमा �व�भ� वगर्का कृषकहको ��त�नधत्वको स�ुनि�तता 

(समावेशीकरण) 

ङ. समूहमा आव� गराउन वास्त�वक कृषकहको स�ुनि�तता र छनौट । 

६. कृषक/पशपुालन समूह गठनका ला�ग सदस्यहको छनौट गदार् ध्यान �दनपुन� बुदँाहरूः समूह 

गठनको �ारिम्भक अवस्थामा वािस्तवक कृषकहको छनौटमा ��ुट भएमा समूह अिघ बढन 

नसक्ने भएको हनुाले सदस्यहरू चयन गदार् देहायका कुराहरूमा ध्यान �दईनेछ । 

क. साझा कायर् उदेश्य �लएका 

ख. समान सामािजक एवं आ�थर्क स्तर भएका 

ग. सकभर साक्षर एवं िशिक्षत कृषकहरू भएका र शैिक्षकस्तरमा समानता भएका । 

घ. समूहगत कायर्मा समय �दन सक्ने 

ङ. उत्पादन समूहको हकमा सकेसम्म सँगसँगै खेत भएका  

च. एउटै समूदायमा बसोबास गन� 

छ. एकाघरको एक जना भन्दा ब�ढ सदस्य एउटै समूहमा सदस्यता �लनसक्ने छैनन ्। 

ज. कुनै एक समूहमा आव� भई सकेको सदस्य अक� त्यस्तै �कृ�तको समूहमा आव� हनु 

सक्ने छैन । 

झ. कृ�ष पेशालाई मखु्य पेशाको रूपमा अंगालेका हनुपुन� । 
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७. समूहको वग�करणः (१) समूहका सदस्यहको लै�गंक सहभा�गता, समूहले �नि�त गरेको 

क्षे�गत आधार साथै मूल्य �ंृख्लाको आधारमा कृषक/पशपुालन समूहलाई �व�भ� 

समूहहरूमा व�गर्करण गनर् स�कनेछ ।  

क. लै�गंक सहभा�गताको आधारमा 

१. म�हला कृषक/पशपुालन समूह 

२. परुूष कृषक/पशपुालन समूह 

३. �मि�त कृषक/पशपुालन समूह  

ख. क्षे�गत आधारमा 

१. बाल� समूह 

२. वागवानी समूह 

३. वीज व�ृ� समूह 

४. माहरु� पालन समूह 

५. रेशम खेती समूह 

६. कृ�ष बजार व्यवस्थापन समूह 

७. आई.�प.एम. कृषक/पशपुालन समूह, ईत्या�द 

८. पषु्प खेती समूह 

९. घाँसबाल� र वीउ उत्पादन समूह 

१०. च्याउ तथा तरकार� खेती समूह 

११. साना �सचाई सधुार समहु 

१२. बहउु�ेश्य कृ�ष समूह 

ग. मूल्य �ंृख्लाको आधारमा 

१. कृ�ष साम�ी उत्पादन समूह (�वउ तथा उत्पादक, �ागंार�क मल उत्पादक आ�द) 

२. उत्पादन समूह 

३. �शोधन समूह 

४. संकलक तथा बजार�करण समूह, ईत्या�द 

प�रच्छेद ३ 

समूह गठन ���या, कायर्स�म�तको संरचना र पदा�धकार�को िजम्मेवार� 
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८. समूह गठन ���याः सम्बिन्धत वडाका जन��त�न�धको रोहवरमा तपिशल बमोिजमको �कृया 

अवलम्बन गर� समूह गठन ग�रनेछ । 

क. �ारिम्भक कृषक भेला 

१. इच्छुक कृषकहको भेला तथा अ�भमखुीकरण कायर्�म आयोजना गन� । 

२. सरोकारवाला �नकायहलाई आमन्�ण गनर् स�कने । 

३. कृषक भेलामा छलफलको एजेण्डा, �म�त, समय तथा स्थान तय गन� । 

४. कृषक भेला संचांलनका ला�ग कृषकहरू मध्ये एकजनाले िजम्मेवार� �लई नेततृ्व गन� 

। 

५. कृषक भेलाको उदेश्य र आवश्यकता (समूह गठनको उदेश्य र आवश्यकता) वारे 

जानकार� पान� ।  

ख. छलफल संचालन 

१. कृषक भेलाको उदेश्य र आवश्यकता (समूह गठनको उदेश्य र आवश्यकता) �वस्ततृ 

रूपमा �� पान� । 

२. कृषक भेलाका एजेण्डाहमा �मशः छलफल गद� बुदँा �टपोट गर� �नणर्य पिुस्तका 

तयार गन� । 

३. समूह सदस्य ब� इच्छुक व्यि�हरू छनौट गर� नामावल� तयार गन� । 

४. उ� भेलाले तदथर् स�म�त गठन र कायर् �वभाजन गन� ।  

ग. तदथर् स�म�तको बैठक सञ् चालन 

१. बैठकका �वषय वस्तहुरू तय गर� तदथर् स�म�तका सदस्यहलाई जानकार� �दने । 

२. सम्बिन्धत �नकायहलाई �नमन्�णा गन� । 

३. आवश्यक कागजात तयार� गन� । 

४. समूहको �वधानको खाका तयार पान�। 

५. समूह �हतकोष सम्बिन्ध �नणर्य गन� । 

६. समूहको उदेश्य र कायर्�म तजुर्मा गन� । 

७. सम्बिन्धत �नकायमा �वधान दतार् गराउन िजम्मेवार� �दने । 

८. तदथर् स�म�त गठन भएको एक म�हना �भ� �ारिम्भक साधारणसभाको आयोजना गन� 

। 

घ. �ारिम्भक साधारण सभाको संचालन र िजम्मेवार� 



7 
 

१. ७ सदस्यीय कायर् स�म�तको गठन गन� 

२. समूहको वा�षर्क कायर् योजना तथा कायर्�म तयार गर� अनमुोदन गन� 

३. �वधान मस्यौदा मा�थ छलफल एवं स्वीकृत गन� । 

४. बैक खाता संचालन सिम्बन्ध �नणर्य गन� । 

५. आवश्यकता अनसुार �नणर्यहरू गन� ।  

९. कायर् स�म�तको संरचनाः (१)  कृषक/पशपुालन समूहको कायर् स�म�तमा रहने गर� समावेशी 

�स�ान्तको आधारमा देहाय बमोिजमको संरचना र हनेुछ । 

अध्यक्ष – १ 

उपाध्यक्ष – १ 

सिचव  – १ 

कोषाध्यक्ष – १ 

सदस्य  – ३ 

 (२) �मि�त कृषक/पशपुालन समूहको हकमा कायर् स�म�तको पदा�धकार� अन्तगर्त  

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सिचव र कोषाध्यक्ष मध्ये कम्तीमा १ पदमा म�हला अ�नवायर् हनुपुन� छ ।  

 (३) उपदफा (१) र (२) को व्यि� बाहेक समूहले �नि�त व्यि�हरूलाई संयोजक 

तोकेर ऋण उपस�म�त, आ�थर्क उपस�म�त, �ा�व�धक उपस�म�त, �चार�सार उपस�म�त तथा 

बजार व्यवस्थापन उपस�म�त जस्ता उपस�म�तहरू गठन गर� िजम्मेवार� �दान गनर् सक्नेछ। 

 (४) ऋण उपस�म�त कोषाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गनुर् पन� छ ।  

 (५) �मि�त समूहको हकमा कायर् स�म�तमा कम्तीमा ३५ ��तशत म�हला 

��त�न�धत्व स�ुनि�त गराउन ुपन� छ ।  

 (६) समूह गठन एंव �हतकोष प�रचालनको सन्दभर्मा �जातािन्�क प�ती अवलम्बन 

गनुर्पन� छ । 

१०.  पदा�धकार�को काम, कतव्यर् र अ�धकारः  कृषक/पशपुालन समूहको कायर् स�म�तका 

पदा�धकार�हरूको काम, कतव्यर् र अ�धकार �वधानको दफा ५ मा तो�कए बमोिजम हनेुछ । 

 

प�रच्छेद ४ 

समूह �वधान 
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११.  समूह �वधानः (१) समूह �वधान कुनै संघ/संस्थाको उदेश्य �ा��का ला�ग ��याकलाप 

संचालन गनर् बनाईएको नी�त, �नयम तथा काननुको दस्तावेजको समूह र सदस्यहलाई 

उदेश्य �ा��मा सहज गराउने खालको हनुपुन�छ ।  

 (२) कृषक/पशपुालन समूहले अनसूुची १ अनसुारको �वधान बनाउन ुपन�छ । 

 (३) कृषक/पशपुालन समूह �वधानमा हनुपुन� �मखु गणुहरूः 

क. नेपालको सं�वधान र काननुसँग नबािझने । 

ख. नेपालको कृ�ष नी�तसँग मेल खाने । 

ग. सफा, स्प�, एक आपसमा नबािझने, सरल भाषा �योग भएको। 

घ. �जातािन्�क ढंगले चनुावी �कृया�ारा पदा�धकार�हको �नवार्चन हनेु �ावधान 

रािखएको । 

ङ. �वधान संशोधनको �ावधान भएको । 

च. म�हला सहभा�गतालाई �ोत्साहन ग�रएको । 

छ. कायर्का�रणी स�म�त, साधारण सभा तथा साधारण सदस्यहरूबीच शि� 

सन्तलुन भएको । 

(४) �वधान बनाउने त�रकाः 

क. उपस�म�तले मस्यौदा तयार गन� । 

ख. नमूना �वधानको �योग गरेर �त्येक दफा–उपदफामा छलफल गर� आफ्नो 

संस्थाको उदेश्य अनसुार मस्यौदा �वधान तयार गन� । 

ग. मस्यौदा �वधानलाई साधारण सभामा छलफल गर� पा�रत गन�। 

घ. पा�रत �वधानलाई सम्बिन्धत संस्थामा दतार् गराउन पहल गन�। 

(५)  �वधान संशोधनका ला�ग अपनाउन ुपन� केह� चरणहरू तल �स्ततु ग�रएको छ  

�वधान संशोधन उपस�म�त गठन गन� । 

क. संशो�धत �वधानलाई कायर् स�म�तमा �स्ततु गर� पा�रत गन� । 

ख. साधारण सभाको किम्तमा �नि�त (�वधानमा तो�कए बमोिजम) 

बहमुत�ारा पा�रत गन� । 

ग. संशो�धत �वधानलाई समूह दतार् रहेको कायार्लयमा पेश गन� । 

घ. सम्बिन्धत कायार्लयले संशो�धत �वधानलाई स्वीकृत गरेप�छ मा� 

�वधान संशोधन भएको मा�ननेछ । 
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प�रच्छेद–५ 

कृषक/पशपुालन समूह दतार्, पनुः गठन तथा न�वकरण 

१२.  कृषक/पशपुालन समूह दतार् गन�ः (१)  गाउँपा�लकाको कृ�ष �वकास शाखामा 

कृषक/पशपुालन समूह दतार् ग�रनेछ । 

 (२) यसको ला�ग कृषक/पशपुालन समूहले समूह �ववरण फाराम स�हतको अनसूुची 

२ बमोिजमको �नवेदन फाराम तथा अनसूुची १ बमोिजमको समूह �वधान स�हतको �नवेदन 

गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लयमा पेश गनुर्पन� छ । 

 (३) गाउँपा�लकाले कृषक/पशपुालन समूह दतार्को ला�ग तोक�एको बमोिजमको 

शूल्क �लई दतार् गन� छ ।  

 (४) समूहलाई कृ�ष �वकास शाखाले अनसूुची ३ बमोिजमको कृषक/पशपुालन समूह 

दतार् �माण–प� �दनपुन� छ ।  

१३. कृषक/पशपुालन समूह पनुः गठन गन�ः �वधानमा उल्लेख भए बमोिजम कृषक/पशपुालन 

समूहले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा समूह पनुगर्ठन गनर् सक्नेछ । साथै 

कृषक/पशपुालन समूहको साधारण सभा वषर्को एकपटक भा� मसान्तसम्ममा गनुर्पन� हनु्छ 

। कृषक/पशपुालन समूहले आफ्नो समूहको साधारण सभा र पनुगर्ठन गर� कृ�ष �वकास 

शाखालाई जानकार� �दन ुपन�छ । 

१४. कृषक/पशपुालन समूह न�वकरण गन�ः (१) कृषक/पशपुालन समूहले आ�थर्क वषर् तीन 

म�हना �भ� न�वकरण गनुर् पन�छ।  

 (२) कृषक/पशपुालन समूह न�वकरण गदार् तो�कए ब�मिजमको राजस्व शूल्क 

लाग्नेछ। 

 (३) उपदफा (१) बमोिजमको समय अवधी �भ� न�वकारण नगरेमा तोक�ए 

बमोिजमको ज�रवना लाग्नेछ ।  

प�रच्छेद ६ 

समूह �ोत र �हतकोष संकलन तथा प�रचालन 

१५. �ोत र �हतकोष प�रचालनः(१) समूहमा संकलन भएको रकम निजकको बैकमा खाता खोल� 

जम्मा गनुर् पदर्छ र समूहको अध्यक्ष वा सिचव र कोषाध्यक्षको संय�ु दस्तखतबाट सो 

खाताको संचालन गनुर्पन� छ । 
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 (२) समूहले गरेको कुल लगानीमध्ये कम्तीमा ५० ��तशत लगानी कृ�ष क्षे�मा गनुर् 

पन�छ । ऋण �वाह गदार् लाग्ने ब्याज दर साधारण सभाले �नधार्रण गन� छ । कुनै 

कृषक/पशपुालन समूहले उ� समूहको सदस्य नरहेको व्यि�लाई लगानी गनर् पाउने छैन 

। 

प�रच्छेद ७ 

समूहमा लेखा व्यवस्थापन 

१६. समूहमा लेखा व्यवस्थापनः (१) समूह संचालनको �निम्त आ�थर्क तथा ब्यवसा�यक 

कारोवारमा �नम्नानसुार का मखु्य चारवटा खाता राखेर सरल त�रकाले लेखा व्यवस्थापन 

गनर् स�कने छ । 

क. सम्प�त (नगद तथा िजन्सी) खाताः यस खातामा कृषक/पशपुालन समूहहरूको 

स्वा�मत्वमा रहेको धनमाल, जायजेथा, सम्प�त लगायत लगानी रकम, अरूबाट पाउन ुपन� 

रकम आ�द समावेश ग�रएको हनु्छ । यसमा खास गर� समूहको नाममा रहेको नगद 

तथा ब�क मौज्दात, लगानी, ऋण �दएको रकम, अरूबाट पाउन ु पन� �हसाव, मेिशन, 

फ�नर्चर, घर जग्गा, सवार� साधन आ�द �हसावहरू समावेश ग�रएको हनु्छ । यसमा 

समूहको सम्प�त ब�ृ� हदुा डे�वट र घटदा �े�डट हुन्छ । 

ख. सामान �ब�� तथा आम्दानी खाताः यस खातामा कृषक/पशपुालन समूहहरूको 

सरसामान र सेवा �ब��बाट �ा� रकम लगायत लगानी तथा ऋणबाट �ा� ब्याज 

आम्दानी, ब्यापार� छुट स�ुवधा, संघ संस्थामा �ा� अनदुान, सदस्यता वा �वेश शूल्क, 

िस्थर सम्प�त भाडामा �दए वापत �� रकम, हजर्ना वापत �ा� रकम आ�द आम्दानी 

समावेश ग�रएको हनु्छ । यस खाताको अन्त्यमा देखाइने कुल मौज्दात सामान्यतया 

डे�वट हनु्छ । 

ग. सामान ख�रद तथा खचर् खाताः यस खातामा कृषक/पशपुालन समूहहले ख�रद गन� 

सरसामान र सो को ढुवानीमा लाग्ने ज्याला तथा खचर् लगायत कायार्लय संचालन 

खचर्हरू – तलव, भता, ममर्त, घरभाडा, धारापानी, �वजलु�, ब्याज खचर्, �ासक�ी रकम, वैठक 

भता, �व�वध आ�द खचर्हरू समावेश ग�रएका हनु्छन ्। यस खाताको अन्त्यमा देखाइने 

कुल मौज्दात सामान्यतया �े�डट हनु्छ । 

घ. दा�यत्व खाताः कृषक/पशपुालन समूहहरूले अरूलाई बझुाउन ुपन� सबै �कारको �हसाव 

रकम यस खातामा चढाउन ु पदर्छ । यसमा सदस्यहको शेयर पूंिज, वचत रकम, 
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�डपोिजट रकम, धरौट� रकम, ऋण रकम, कसैलाई भ�ुानी �दन ुपन� �हसाव लगायतका 

अन्य दा�यत्वहरू समावेश ग�रएको हनु्छ । यस खातामा खचर् डे�वट हनु्छ भने 

आम्दानी �े�डट हनु्छ । यसमा खचर् (डे�वट), आम्दानी (�े�डट) र शेष (मौज्दात) 

गर� तीनवटा महलहरू रहेका हनु्छन ्। सम्प�त (नगद तथा िजन्सी) खाता, आम्दानी 

खाता, खचर् खाता र दा�यत्व खाता बनाउन स�कनेछ ।आवश्यकता अनसुार अन्य 

सहायक खाताहरू प�न �योग गनर् स�कने छ । 

प�रच्छेद ८ 

समूह संचालनर प�रचालन 

१७. समूह संचालन र प�रचालनः समूह स�ालन तथा प�रचालन देहाय बमोिजम हनेुछ । 

क. समूहको समस्या एवं आवश्यकताको प�हचान तथा �ाथ�मकताः समूहका क�तपय 

समस्याहरू हनु सक्छन ् र ती सबै कृ�षसँग सम्बिन्धत नहनु प�न सक्छन ्। कृ�षसँगै 

सम्बिन्धत क�तपय समस्याहरू जसको समाधान कृ�ष �वकास शाखाको प�र�ध एवं क्षमता 

भन्दा बा�हर हनु सक्छन, त्यस �क�समका समस्यालाई उपलब्ध �ोत, साधन, समूह 

सदस्यहको क्षमता एवं ��व�धहरूको आधारमा �तनीहरूको �ाथ�मकता तो�क सरल एवं 

कम खिचर्लो समाधान प�हले नै खोज्न ुपन�छ । 

ख. समूह संचालनको ला�ग �नयमहरूको �वकासः आफ्नो उदेश्यहरू परुा गनर् हरेक समूहले 

आफ्ना �नयमहरू बनाउन ुपन� छ । अन्य �नयमहरूको साथै आफ्ना पदा�धकार�हरूको 

चयन �व�ध र �तनको कायर् अव�ध प�न �तनमा समावेश भएको हनु ुपन� छ । 

ग. आयमूलक ��याकलापहरूः सबै समूह सदस्यहरूले, व्यि�गत एवं समूहगत रूपमा समेत 

उनीहरू�सत उपलब्ध �ोत र साधन अनसुार आफ्नो इच्छानकूुल एउटा वा त्यो भन्दा 

बढ� आयमूलक कृयाकलापको थालनी गनुर् पन� छ । 

घ. परुस्कारको व्यवस्थाः �त्येक वषर् सहम�तका आधारमा छा�नएको सबैभन्दा रा�ो काम 

गन� एक सदस्यलाई समावेशीका आधारमा आफ्नै �ोत र �हतकोषबाट परुस्कार �दने 

व्यवस्था �मलाउन �सकने छ । 

प�रच्छेद १० 

कृषक/पशपुालन समूहमा योजना तजुर्मा र �ोत साधनको �वकास 

१८.  योजना तजुर्मा �कृयाः (१) कृषक/पशपुालन समूहले कृ�ष/पशपुालन कायर्�मको योजना 

तजुर्मा �कृयालाई देहायका आधारमा आयोजना �नमार्ण गर� योजना तजुर्मा गनुर् पन�छ । 
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१. आयोजनाको नाम 

२. प�ृभ�ूमः आयोजनाको आधारभतू तथ्यांक, सम्भावना, अवसर र चनूौ�त 

३. आयोजनाको उदेश्य 

४. आयोजनाको ��तफल 

५. आयोजना संचालन ग�रने क्षे� 

६. आयोजनाको अव�ध 

७. आयोजनाको कृयाकलापहरू 

८. लाभािन्वत प�रवार संख्याः �त्यक्ष तथा अ�त्यक्ष, न्यून आय वगर्, म�हला, द�लत, 

जनजा�त आ�द  

९. आवश्यक कारक तत्वहरू 

१०. आ�थर्क सारांश 

११. आयोजनाको �क�समः समूहको आफनै लगानी, साझेदार�मा संचा�लत 

१२. आयोजना कायार्न्वयन व्यवस्थापन, अनगुमन, मूल्याङ्न �कृया 

१३. आयोजनाको द�गोपनाको ला�ग ग�रने कायर् �ववरण 

१४. आयोजनाबाट हनेु वातावरणीय �भाव 

१९. स्थानीय �ोत,साधनको �वकास र संचालनः (१) समूहको बा�य �नभर्रताका साथै उत्पादनको 

��त शाखा खचर् प�न घटाउनका ला�ग समूहले स्थानीय �ोत, साधनको �वकास र संचालनमा 

उिचत ध्यान �दनपुन� छ । 

प�रच्छेद ११ 

सरोकारवाला �नकायको भ�ूमका एवं उ�रदा�यत्व 

२०.  कृ�ष �वकास शाखाः कृ�ष �वकास शाखाको देहाय बमोिजमको भ�ूमका एंव उ�र दा�यत्व 

हनेुछः 

१. समूहको कायर्�म तथा बजेटको आवश्यकताको आधारमा गाउँपा�लकाको कायर्�म र 

बजेट बनाउन ु पन�छ ।समूहको कायर्�म तथा बजेट कृ�ष �ा�व�धकले �सधै वा 

सम्बिन्धत वडा कायार्लय माफर् त गाउँपा�लकाको आ�थर्क �वकास स�म�तमा पठाउन ु

पन�छ। 

२. कृ�ष �वकास शाखाले आफ्नो तथा वडा कायार्लय मातहत कायर् गनर् सबै �ा�व�धक 

कमचार्र�हको सम्पूणर् कायर्को अधाव�धक रेकडर् रा� ु पन� छ । यो सूचीले 
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कृषक/पशपुालन समूहहरूलाई सघाउने सम्भा�वत सबै र कुनै खास समयमा वास्त�वक 

रूपमा उपलब्ध हनेु कमचार्र�हको प�हचान गराउँछ । 

३. कृषक/पशपुालन समूहको हालको संख्या, �तनको �वकासको �व�भ� तह (गठन हनु 

लागेको, संचा�लत हनु लागेको तथा प�रपक्व हनु लागेको) को आकँडा कृषक/पशपुालन 

समूह, वडा कायार्लयको रेकडर्बाट प�रमाजर्न गनुर् पन� छ । 

४. कृ�ष �वकास शाखाले �वषय �वशेषज्ञ स�हतको टोल� गठन ग�र समूह बैठकमा भाग 

�लने, समूह सदस्यहरूको ता�लम 

५. संचालन गन� र समूह सदस्यहरूले संचालन गरेको कायर्�महरूको सपु�रवेक्षण एवं 

अनगुमन गन� कामको कायर्ता�लका बनाउन ुपदर्छ र सोह� अनसुार प�रचालन गनुर्पन� 

छ । 

६. समूहका सदस्यहरूलाई समस्या प�हचान गनर् र �तनको समाधान गनर् सहयोग परु् याउने 

तथा �फल्डमा कायर्रत कृ�ष �सार कायर्कतार्हरूलाई समेत ता�लम �दनपुन� छ । 

७. उत्पादन खचर् घटाउन र जग्गाको उत्पादकत्व बढाउनका ला�ग स्थानीय एवं बा� 

�ोतहरूको कुशलतापूवर्क उपयोग गन� ज्ञान, सीप एवं त�रकाहरू �फल्डमा काम गन� 

कृ�ष �सार कायर्कतार्ले �सकाउन ुपन� छ ।हालको अनभुवले एउटा समूह प�रपक्व र 

आत्म�नभर्र हनु ुअगावै सघाउने मा�नसहरूको सेवा माग अ�त बढेर जान सक्ने संकेत 

�दन्छ । तसथर्, कृ�ष �वकास शाखाले �व�मान समूहहरूको बद�लदो माग नबढो: भ�े 

हे�ा रा� ु पन�छ । अन्यथा, यस्तो िस्थ�त उत्प� हनु सक्दछ �क भ�वष्यमा सेवाको 

ला�ग हनेु माग, क�तपय नयाँ समूह गठनको कारणले परुा गनर् नस�कयो । 

२१.  वडा कायार्लय र कृ�ष �वकास। पशपुालन सेवा शाखाः वडा कायार्लय र कृ�ष �वकास। 

पशपुालन सेवा शाखाको देहाय बमोिजमको भ�ूमका एंव उ�र दा�यत्व हनेुछः 

१. वडा कायार्लय र कृ�ष �वकास। पशपुालन सेवा शाखाका �मखु र �ा�व�धकले समूहको 

गठन, संचालन र अन्तत प�रपक्व हनुमुा �ा�व�धक सहयोग गनुर् पन� छ। 

२. वा�षर्क कायर्ता�लकामा आफ्नो कायर्क्षे�का कृषक/पशपुालन समूहहरूको बैठकमा भाग 

�लने, कृषक/पशपुालन समूहको �नर�क्षण गन� ता�लका प�न समावेश गर� कायार्लयमा 

रा� ुपछर् र सोह� अनसुार कायर् गनुर् पन�छ । 

३. आफ्नो कायक्षे�को �व�मान कृ�ष अवस्थाको आधारभतू आकँडाहरू संकलन गनुर् पन� छ 

। 
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४. कृषक/पशपुालन समूहहरूलाई उनीहरूको समस्या प�हचान गनर्, आफ्नो क्षमता, चाहना र 

�ोत अनसुार �तनको समाधान गनर् सघाउँदा पथ�दशर्क, ता�लमकतार् , ग�त �दान गनर् , 

समन्वयकतार् तथा कायर्�म कायार्न्वयनको रुपमा काम गनुर्पन� छ । 

५. समूहको कृयाकलाप र �ग�त अधाव�धक अ�भलेख एउटा फाराममा उल्लेख गर� रा� ु

पन� छ । 

६. वडा कायार्लय र कृ�ष �वकास। पशपुालन सेवा शाखा �मखु गाउँ कायर्पा�लकाको 

कायार्लयसँग सम्पकर्  रा� उतरदायी हनु ुपन� छ । 

७. वडा कायार्लय र कृ�ष �वकास। पशपुालन सेवा शाखा �मखुले सम्भव भए �ोत, नमूना 

एवं समूहको कृयाकलापको अनभुवहको एउटा पिुस्तका बनाउन ुपन� छ । सबै वडा 

कायार्लयका पदा�धकार�हरूले यसमा सहायता गनुर् पन� छ । यी अ�भलेख वा 

साधनहरूको संकलन एवं न�वकरण भैरहन ुपन� छ । 

८. कृ�ष �सार कायर्कतार्हरूले समूह बैठकलाई सघाउन आफ्नो सा�ा�हक वा पािक्षक वा 

मा�सक कायर्ता�लका तयार गनुर् पन� छ र वडा कायार्लयमा तथा आफ्नै �योगको ला�ग 

रा� ुपन� छ र हरेक समूह बैठकमा भाग �लन ुपन�छ । 

९. वडा कायार्लयरकृ�ष �वकास। पशपुालन सेवा शाखामा रहने �ा�व�धकले समूहमा 

कृषकहरूको समस्या प�हचान, �ाथ�म�ककरण एवं समस्या समाधानका ला�ग PC/PS 

त�रका अपनाउन सहयोग गनुर्पन� छ । 

१०. ग�तशील समूहहरूलाई आफ्ना मौसमी एवं वा�षर्क कायर्�म कायार्न्वयन ता�लका 

बनाउन उनीहरूले सहयोग गनुर्पन� छ । उनीहरूले समूहहलाई चा�हने कृ�ष साम�ीहरू, 

ऋण र �ा�व�धक सेवा तथा सहयोगको सूची तयार पानर् मद� गनुर्पन� छ । 

११. कृषक/पशपुालन समूह �ववरण अध्याव�धक गद� जान ुपन� छ । 

१२.  समूहको �नणर्य एवं कायर्हरू संकलन गनर् ��तवेदन फारामहरू फाराम नं. ३ र फाराम 

नं. ४ भनुर् पन� छ। 

प�रच्छेद १२ 

सपु�रवेक्षण, अनगुमन एवं मूल्यांकन 

२२. सपु�रवेक्षण, अनगुमन एवं मूल्याकंनः संघीय कृ�ष, भ�ूम व्यवस्था तथा सहकार� मन्�ालय, कृ�ष 

�वभाग र ती मातहतका �नकायहरू तथा �ादेिशक कृ�ष मन्�ालय, कृ�ष �वभाग र ती 

मातहतका �नकायहरूले कृषक/पशपुालन समूहको सपु�रवेक्षण, अनगुमन एवं मूल्यांकन 
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जनुसकैु समयमा गन� छ । आवश्यक तथ्यांकहरू मखु्यतया ��तवेदन फाराममा समावेश 

कृषक/पशपुालन समूहहरूले �योग गनर् मा�सक र वा�षर्क ��तवेदन फारामहरू र समूह 

स्तरमा �व�ेषण वडा कायार्लय र कृ�ष �वकास। पशपुालन सेवा शाखा स्तरमा ��तवेदन 

तयार गर� अिन्तम रूपमा  गाउँपा�लका कृ�ष �वकास शाखाको �मखुलाई �दन ुपन� छ । 

प�रच्छेद १३ 

�व�वध 

२३. सम्बन्ध (Linkage) र समन्वय (Coordination): कृ�ष �वकासका कायर्�महरूमा 

सरोकारवाला �व�भ� सरकार� एवं गैर सरकार� �नकायहरूबीच आपसी सम्बन्ध र समन्वय 

हनु ु अ�त आवश्यक छ । �तनको स्थापना औपचा�रक एवं अनौपचा�रक, व्यि�गत तथा 

आ�धका�रक रूपमा हनुसक्दछ । जनुसकैु अवस्थामा प�न कृ�ष �सारका पदा�धकार�हले सबै 

स्तरमा (�फल्ड देिख केन्�सम्म) अन्य सम्बिन्धत �नकायहरूलाई कृ�ष �वकासका �व�भ� 

चरणहरूमा ग�तशील एवं सकारात्मक सहयोग परु् याउन �े�रत गनर्मा �नणार्यक एवं अहं 

भ�ूमका खेल्न ुपन�छ । 

१. कृ�ष �वकासको सम्पूणर् िजम्मेवार� गाउँपा�लकाको कृ�ष �वकास शाखा एवं यस 

अन्तगर्त कायर्रत पदा�धकार�हरू उपर पदर्छ । त्यसकारण, कृ�ष �वकास शाखाले 

ऋण, साम�ी एवं �सचाई उपलब्ध गराउने �नकायहरू र साथै बजार व्यवस्था 

�मलाउने संस्थाहरूसँग सम्पकर्   स्था�पत गनुर्पन� छ । 

२. कृ�ष �वकास शाखा तथा यस अन्तगर्त का सम्बिन्धत पदा�धकार�हरूले 

कृषक/पशपुालन समूह, गा.पा.रिज.स.स., रा��य एवं अन्तररा��य गैर सरकार� 

संस्थाहरूसँग �नय�मत सम्पकर्  रा� ुपन� छ । 

३. वडा स्तर र कृ�ष �वकास। पशपुालन सेवा शाखामा रहने कृ�ष �ा�व�धकले स्थानीय 

राजनी�त तथा �नवार्िचत जन��त�नधीहरूसँग प�न रा�ो सम्पकर्  स्था�पत गनुर् पदर्छ । 

यसको अलवा कायर्क्षे�मा रहेका सरकार� कायार्लय, स्थानीय तहका पदा�धकार�हरू, 

स्कूलका िशक्षकहरू, व्यापार�हरू एवं सहकार� संस्थाका सदस्यहरूसँग वषर्को २ 

पटक समन्वय बैठक रा� ुपन�छ । 

  

२४.  समूह गठनको लागत खचर् सम्वन्धमाः कुनै नया ँ कृषक/पशपुालन समूह गठनको ला�ग 

आवश्यक पन� खचर् स्थानीय दररेट अनसुार समूह गठन गन� �नकायले गन� छ भने समूहको 
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अन्य खचर् जस्तै �नय�मत बैठक, साधारण सभा आ�द लगायतमा लाग्ने अन्य खचर्हरू 

समूहको आफ्नो �ोतबाट व्यहोनुर् पन� छ । 

२५.  कृषक/पशपुालन समूहको आव�ताः कृ�ष पेशाको माध्यम �ारा कृ�ष क्षे�मा योगदान 

परु् याउने उदेश्यले सम्विन्धत सरकार� कायार्लयमा दतार् भएका कृषक/पशपुालन समूहहरू 

एवं कृ�ष सहकार�हरू सम्बिन्धत स्थानीय, िजल्ला, �ादेिशक र संघीय तहमा रा��य 

कृषक/पशपुालन समूह महासंघमा आव� हनु सक्नेछ । 

२६.  कृषक/पशपुालन समूहको सहकार�करणः कृषक/पशपुालन समूहलाई बढ� स��य, 

�भावकार�, �दगो र कृषकहको उ�तीमा झनै योगदान गनर् सक्ने बनाउनको �निम्त सो 

क्षे�मा केह� कायर् अनभुव भएको समूहले चाहेमा सहकार�मा प�रणत गनर् स�कने छ । 

गाउँपा�लकाबाट स्वीकृत सहकार� एन अनसुार तो�कएको शतर्हरू परुा भएको अवस्थामा 

कृषक/पशपुालन सहकार� संस्था दतार् गनर् योग्य हनु सक्नेछन ्। कृषक/पशपुालन सहकार� 

संस्था गठन गदार्  देहायका आधार पूरा भएका संस्था बढ� �दगो हनु सक्नेछन ्। 

१. कृषक/पशपुालन समूहको रूपमा ३ वषर्को अनभुव भएको । 

२. पयार्� बचत संकलन एवं संचालन भएको । 

३. व्यवसा�यक कृयाकलापहरू संचालन गनर् सक्षम भएको । साथै समूहको नाममा रहेको 

सम्पूणर् चल–अचल सम्प�त उ� समूह भंग भएर बनेको सहकार� दतार् भएप�छ सो 

सहकार�को नाममा स्वतः हनेुछ । 

२७.  अमान्य हनेुः मा�थ जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न नेपालको �च�लत मूल काननुसँग 

बािझने यस्ता दफाहरू बािझएका हदसम्म अमान्य हनेुछन ्। 

२८.  कानूनी �लखतहरु वेवसाइटमा रा�पुन�ः यो कायर्�व�ध सवर्साधारणको जानकार� र स�ुवधाको 

ला�ग गाउँपा�लकाको वेबसाइटमा रािखनेछ । 

२९.  उजरु� स�ुःे यो कायर्�व�धको कायार्न्वयनको �ममा कुनै उजरु� पनर् आएमा सो सम्बन्धमा 

गाउँपा�लकाले �नणर्य गन�छ र गाउँपा�लकाले गरेको �नणर्य अिन्तम हनेुछ । 

३०.  कारबाह�को अवस्थाः �स्ताव िस्वकृत भएका अनदुान�ाह�ले �स्ताव र सम्झौता अनसुारको 

कायर्�म सम्प� नगर� �ा� अनदुानलाई दरुुपयोग गरेको पाइएमा नेपाल सरकारको ऐन 

�नयम तथा कानून बमोिजम कारवाह� गर� सरकार� रकम, सरकार� बाँक� सरह असलु उपर 

ग�रनेछ । 
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३१.  �वशेष कायर्�म सम्बन्धमाः नेपाल सरकारले नी�त तथा कायर्�म तथा बजेट व�व्य 

माफर् त ल्याइएका �वशेष अनदुानका कायर्�महरु सोह� बमोिजम कायार्न्वयन हनेुछन ्। 

३२.  �च�लत कानून लागू हनेुः �च�लत काननुमा व्यवस्था भएका �वषयहरुका सम्बन्धमा सोह� 

बमोिजम र यस अिघ सम्बिन्धत �नकायबाट भएक गरेका कामहरु यसै कायर्�व�ध बमोिजम 

भएको मा�ननेछ । 

३३.  संशोधन र बचाउः (१) यस कायर्�व�धको जनुसकैु बुदँा वा दफा आवश्यकता अनसुार 

गाउँ कायर्पा�लकाले संशोधन गनर् सक्नेछ । 

 (२) यो कायर्�व�ध जार� हनु ुआिघ भए गरेका सम्पूणर् काम कारवाह� यसै  कायर्�व�ध 

बमोिजमको भएको मा�नने छ । 
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अनसूुची १ 

कृषक/पशपुालन समूहको �वधानको ढाँचा 

(दफा ११ को उपदफा २ संग सम्बिन्धत) 

नेपाल जस्तो �वकासोन्मखु मलुकुको ला�ग समूहको अवधारण अत्यन्त महत्वपूणर् छ । 

त्यसमा प�न कृ�ष �वकासको सन्दभर्मा समूहले अझै अहम भ�ूमका  खेल्दछ । कृषक 

कृषकले भ�रएको हा�ो जस्तो देशमा स�म�त जनशि� र �ोत साधनबाट कृषकवगर् बीच 

यथोिचत सेवा परु् याउन क�ठन र बढ� खिचर्लो प�न हनेु हुँदा कृषक समूह सेवा �वाह गनर् 

उपय�ु माध्यम हनु सक्छ । यस सन्दभर्मा समूह गठन देिख �लएर संचालन र प�रपक्व 

अवस्था नपगेुसम्म अत्यन्त सावधानी �लनपुन� हनु्छ । अ�लक�त समय बढ� नै लगाएर 

समूहले मतुर्रूप पाउन ुपदर्छ । स्वतः स्फूतर्  समूहमा �दगो र स्वावलम्बी हनु्छन ्। समूह 

गठन भएप�छ समूह �भ� योजना तजुर्मा कायार्न्वयन अनगुमन, मूल्यांकनको साथै बैठक 

संचालन जस्ता कायर्हरू सह� अथर्मा संचालन गनुर् पछर् । समूह�भ�को पारदिशर्ता, �जातािन्�क 

अभ्यास र इमान्दार�ताबाट समूह ल�य र सढृुढ ब�े कुरा �नि�त छ।  

�स्तावना 

कृ�षजन्य वस्तकुो उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउन, उत्पादन सामा�ी सलुभ बनाउन, उत्पा�दत 

साम�ीको �ब�� �वतरण, भण्डारण व्यवस्थापन गर� उ�त वीउ एवं आयव�ृ�, बचत 

संकलनबाट आत्म�नभर्र हनुको ला�ग हेलम्ब ु  गाउँपा�लका कृ�ष इकाईको सहयोगमा �ी 

......................................................कृषक समूह गठन गय� । 

  

१.�ारिम्भकः 

१.१ संिक्ष� नाम र �ारम्भः 

क) यस समूहको नाम “�ी.................................................. कृषक/पशपुालन 

समूह–२०७...” रहने छ । 

ख) यो �वधान समूह हेलम्ब ु गाउँपा�लका गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लयमा दतार् भएप�छ 

तरुून्त लागू हनेु छ । 

१.२ प�रभाषाः �वषय र �संगको अक� अथर् नलागेमा यो �वधानमा 

क) समूह भ�ाले यस �वधानमा उल्लेिखत कृ�ष कायर्�ारा कृ�ष उपजको उत्पादन, 

उत्पादकत्व बढाई आय आजनर् गनर् इच्छुक कृषकहको समूहलाई जनाउने छ । 
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ख) सदस्य भ�ाले कृषक जो ....................कृषक/पशपुालन समूहको उदेश्य अनसुार 

उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन �वधानको दफा ३ बमोिजम सदस्यता �लएको हनु्छ । 

ग) कायर्स�म�त भ�ाले “�वधान अनसुार �नवार्िचत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सिचव, सहसिचव, 

कोषाध्यक्ष तथा सदस्य पदा�धकार�हरूलाई जनाउने छ । 

घ) साधारण सभा भ�ाले यस �वधानको दफा ४ बमोिजम ग�ठत सभालाई जनाउने छ । 

१.३ समूहको छाप स्गोलोघेरा �भ� यस समूहको नाम “�ी............. कृषक/पशपुालन 

समूह–२०७..” पढ्न स�कनेछ । 

१ .४ समूहको कायालर्यः यस समूहको कायार्लय �सन्धपुाल्चोक िजल्ला हेलम्ब ुगाउँपा�लका 

वडा न........ मा रहनेछ । 

१ .५ समूहको दतार्ः कृषक/पशपुालन समूह हेलम्ब ु  गाउँपा�लका, गाउँ कायर्पा�लकाको 

कायार्लय, हेलम्ब ु , �सन्धपुाल्चोकमा दतार् गनुर् पन� छ । साथै अ�नवायर् रूपमा आन्त�रक  

राजस्व कायार्लयमा समेत दतार् ग�र स्थाई लेखा नम्बर (PAN) �लन ुपन� छ । 

२ . उदेश्य र कायर् 

२.१ उदेश्यः सदस्यहरूको सामािजक, आ�थर्क, कृ�षजन्य व्यवसा�यक, �हतलाई ध्यान रािख 

देहायमा उल्लेिखत समूहको उदेश्य हनेुछः 

क) कृ�ष व्यवसायलाई आध�ुनक�करण एवं �व�व�धकरण गर� उत्पादकत्व, उत्पादन व�ृ�का 

ला�ग एक जटु भई काम गन� । 

ख) सदस्यहको आ�थर्क तथा सामािजक िजवनस्तर उठाउने । 

ग) सदस्यहरूमा स्वावलम्वनको ज्ञान, पारस्पा�रक सहयोग र �मतव्य�यताको भावना �सल 

गन�। 

समूहको �वधानको दफा २.१ बमोिजमका उदेश्यहरू पूरा गनर् यो समूहले देहाय बमोिजम 

कायर्हरू गन� छ । 

१. उ�त ��व�धबाट खेती गर� उत्पादन एंव उत्पादकत्व बढाउने, 

२. �वज ब�ृ� गर� आत्म�नभर हनेु 

३. उ�त ��व�ध अपनाउने । 

४. कृ�ष उत्पादनबाट आय ब�ृ� गन� , 

५. समूहबाट बजार व्यवस्थापन गन� , 

६. कृषक�ारा उत्पा�दत बस्तकुो मूल्यमा एकरूपता ल्याउने, 
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७. भण्डारणको उिचत व्यवस्था, 

८. सदस्यको सीपमा व�ृ� गनकार् ला�ग अन्य कायर्�महरू तजुर्मा गर� संचालन गन� , 

९. सदस्यको आ�थर्क अवस्था सधुार गनर् सक्ने �क�समका अन्य कृयाकलाप संचालन गन�  

१०. सदस्यहरू वीच स्वावलम्वन, पारस्प�रक सहयोग एंव �मतव्ययीता अ�भव�ृ� गर� �नय�मत 

बचत गन� बानी �व�र्न गन� , 

११. समूह सदस्यहरूमा उत्पादनशील आयमलुक एवं सीपमलुक उदेश्यका ला�ग 

सदस्यहरूलाई सलुभ व्याजदरमा ऋण �दान गन� 

१२. आफ्नो उदेश्य परुा गनर्का ला�ग समान उदेश्य भएका स्थानीय क्ष�े, रा��य र 

अन्तररा��या संघ संस्थाहरूसंग सहयोगात्मक भावना रा�,े 

१३. कृ�ष संग सम्बिन्धत अन्य कृषक समूह, सहकार�, �व�तय संघ संस्था सम्पकर्  कायम ग�र 

जानकार� एंव सूचना आदान �दान गन�, 

१४. यस क्षे�/भेगको कृषकहरू�ारा उठाइएको समस्याहरू िजल्लास्तर, �देशस्तर र 

संघीयस्तरका कृ�ष �नकाय र अनसुन्धान केन्� तथा अन्य �नकायहरूलाई सम्पकर्  जानकार� 

उपलब्ध गराई समाधान �नकाल्न �यास गन� । 

१५. अन्य �व�� �वतरण । 

१६. �सचांई स�ुवधा उपलब्ध गराउने । 

१७. खेती �वकास योजना तयार गनर् एवं पकेट प्याकेज काय�मलाई सहयोग परु् याउने । 

१८. सघन कृ�ष वकास कायर्�मलाइ सघाउ परु् याउने । 

१९. नगदे बाल� उत्पादन, भण्डारण, �सोधन तथा �व�� �वतरण व्यवस्था गन�  । 

२०. उ�त भरुार् उत्पादन तथा �व�� �वतरण गन� । 

२१. माछा उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने । 

२२. उत्पा�दत माछाहरूको �व�� �वतरणको ला�ग बजार व्यवस्था गन�। 

२३. मत्स्य पालन सम्बन्धी �ा�व�धक सेवा परु् याउन सहयोग गन� । 

२४. कृ�ष उपज उिचत मूल्यमा ख�रद �व�� तथा ढुवानी गन� । 

२५. कृ�ष उपज भण्डारण गनर् गोदामको स�ुवधा उपलब्ध गराउने । 

२६. कृ�ष उपज �शोधन गन� । 

२७. �शोधन बस्त ुउिचत मूल्यमा �व�� गन�  । 

२८. �ोत र �हतकोष संकलन गन� । 
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२९. सकं�लत बचत/�हतकोषको �भावकार� प�रचालन गन� । 

३०. समूह वा सदस्यलाई अवश्यक ऋण उपलब्ध गराउने । 

३१. मा�थ उल्लेिखत उदेश्यहरू पू�तर् गनर् अन्य कायर् गन� । 

 

३ . सदस्यताः एकै उदेश्य एवं समान आ�थर्क अवस्था भएको एंव यस समूहको �वधानको 

प�रधी �भ� रहने इच्छा व्य� गरेको व्यि�लाई यस समूहको सदस्यता �दान गनर् स�कनेछ 

। तर सदस्य हनु चाहने व्यि�ले किम्तमा समूहका सदस्यहको �लिखत �सफा�रस साथ 

अनसूुची–१ अनसुार दरखास्त �दन ुपन� छ । 

३.१ सदस्यताको ला�ग योग्यताः 

क) आफैँ खेतीपाती गरेको र गनर् सक्षम भएको । 

ख) समूहको उदेश्य अनरुुप कायर् गनर् ईच्छुक भएको । 

ग) समूहको �वधान अनसुार कायर् गनर् मन्जरु� भएको । 

घ) कृषक–कृषक बीच आपसी सहयोग बढाउन ईच्छुक भएको । 

ङ) सदस्यताको ला�ग १६ वषर् उमेर पगेुको हनुपुन�छ । 

३.२ साधारण सदस्यः सदस्यता शूल्क रू .... �तर� साधारण सदस्यताको �नवेदन �दई कायर् 

स�म�त �नणर्य बमोिजम सधारण सदस्यता �ा� गनर् सक्ने छ । यस्तो सदस्यले मा�सक बचत 

रू .... �त्येक म�हना जम्मा गनुर् पन� छ। समूह गठन भईसकेप�छ कुनै प�न योग्यता पगेुको 

व्यि�ले समूहको सदस्यता �लन चाहेमा समूहमा आव� ��त सदस्य बराबर उ� �म�त सम्म 

संिचत �हतकोष र सोको ब्याज साथै �नयमानसुारका अन्य शूल्क बझुाई सदस्यता �ा� गनर् 

सक्नेछ । 

३.३ सदस्यता कायम नरहने अवस्था (सदस्यको अयोग्यता): कायर् स�म�तले �नम्न अवस्थामा 

सदस्यहलाई सदस्यताको ला�ग अयोग्य ठहर् याई सदस्यता समा� गनर् सक्नेछ । 

क) तो�कएको मा�सक बचत तथा अन्य �तनुर्पन� रकमहरू ३ म�हना सम्म न�तरेमा । 

ख) �वधानको उदेश्य �वपर�त कायर् गरेमा वा समूहको रकम वा कागजात �हना�मना गरेमा 

वा अन्य कुनै कारणले कायर् स�म�तबाट �नस्काशन गरेमा । 

ग) सदस्यताबाट राजीनामा �दएमा (सदस्य रहन नचाहेर �लिखत �नवेदन कायर् स�म�तले 

सदर �सफा�रस गरेमा)  

घ) अपरा�धक कायर्मा संलग्न भएको दोष �मािणत भएमा । 
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ङ) कृ�ष पेशा । पशपुालन त्यागी अन्य कायर् गनर् थालेमा ।  

च) मतृ्य ुभएमा । 

छ) समूहको िश�ान्त वा �नयमा वा ��त�ामा आचँ आउने कायर् गरेमा ।. 

४ . साधारण सभा तथा कायर् स�म�त 

४.१ साधारण सभा : यस समूहको सदस्यता �ा� सम्पूणर् सदस्य साधारण सभाको सदस्य हनेु 

छ, जनु समूहको उच्चतम �नकाय हनेुछ । यसले �वधान पा�रत एंव संशोधन गनर् सक्नेछ । 

साधारण सभा वषर्मा एक पटक बस्ने छ । तर आवश्यकता अनसुार जनुसकैु बेला साधारण 

सभा बोलाउन स�कने छ । 

४.२ साधारण सभाको अ�धवेशन: कायर् स�म�तले तोकेको �म�त र समयमा यस समूहको 

सिचवले अध्यक्षको परमशर् �लई �लिखत सूचना�ारा सम्पूणर् सदस्यलाई साधारण सभाको स्थान, 

समय, �म�त तथा एजेन्डाको जानकार� गराउन ुपन� छ । 

४.३ साधारण सभाको काम कतव्यर् र अ�धकारः 

क) कायर् स�म�तको �नवार्चन गनर् तथा गठन गनर् । ख) �वधान संशोधन गन� । 

ग) वा�षर्क बजेटको अनमुोदन गन� । 

घ) समूहको वा�षर्क कायर्�म स्वीकृत गन� । 

ङ) समूहको वा�षर्क कायर् योजना बनाउने । 

च) समूहले कायर् योजना बनाउदा, किम्तमा ६० ��तशत कृ�ष कायर्�म बनाउने । 

४.४ साधारण सभाको गणपरूक संख्याः समूहको साधारण सभाको बैठकमा किम्तमा प�न ५१ 

��तशत सदस्यहको उ�पिस्थतमा हनु ुपन� छ । य�द सो नभए फेर� ३ �दन�भ� अक� सभा 

बोलाउन ुपन� छ । यसमा कुल साधारण 

सदस्यको २५ ��तशत उपिस्थ�त भएमा प�न यो सभाको बैठक बस्ने छ । 

४.५ कायर् स�म�त गठन �व�धः 

क) कायर् स�म�त ७ सदस्यीय हनेुछ । 

ख) कायर् स�म�तमा अध्यक्ष, सिचव, कोषाध्यक्ष तथा सदस्यहरू हनेु छन ् । आवश्यकता 

अनसुार उपाध्यक्ष तथा सह-सिचवको प�न व्यवस्था गनर् स�कने छ । 

ग) कायर् स�म�तका पदा�धकार�हरूको बैठक हरेक म�हनाको ... .गते हनेुछ । तर 

आवश्यकता भए जनुसकैु समयमा प�न बस्न सक्ने छ। 

घ) कायर् स�म�तको पदा�धकार�हरूको कायर् अव�ध २ वषर्को हनेुछ । 
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ङ) कायर् स�म�तको कुनै पद खाल� मएमा साधारण सदस्य मध्येबाट कसैलाई प�न 

कायर्स�म�तको पदमा स�म�तको बहमुतबाट मनो�नत गनर् सक्नेछ । 

च) कायर्स�म�तको कोरम २ र ३ लाई मा�ननेछ तथा �नणर्य बहमुत�ारा हनेुछ । 

छ) साधारण सभाका सदस्यहरूले आफु मध्येबाट �नवार्चन �कृय�ारा अध्यक्ष सिचव, 

कोषाध्यक्ष तथा अन्य पदा�धकार�हको चयन ग�र कायर्स�म�त गठन गन� छ । तर अध्यक्ष 

सिचव, कोषाध्यक्ष मध्ये एक पदमा म�हला 

सदस्य अ�नवायर् रूपमा हनु ुपदर्छ । 

४.६ कायर्स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकारः 

क) �वधानको प�र�ध �भ� रह�, समूहको उदेश्य अनरुूप साधारण सभाले गरेको नी�त 

�नद�शनलाई पालन गन�। 

ख) समूहको वा�षर्क काय�म बनाउने तथा समूहको कृयाकलापहरू संचालन गन� । 

ग) सहकार� तथा गैर सहकार� संस्थाहरूसँग सम्पकर्  व�ृ� गन� कृ�ष सम्बिन्ध अन्य संघ 

संस्थाहरूसँग सम्पकर्  ग�र बढ� भन्दा बढ� सहयोग �ा� गन� । 

घ) सहकार�मा जाने �यास गन� । 

ङ) समूहको कायर्योजना बनाई लागू गन� । 

च) समूहको वा�षर्क ��तवेदन बनाउने र �स्ततु गन� । 

४.७ समूहको बैठकः समूहको �नय�मत बैठक �त्येक म�हनाको .... गते बस्ने छ । समूह 

बैठकहरू कायर् स�म�तले �नधो गरेको ठाउँ �म�त र समयमा �नय�मत रूपमा बस्नेछ । पवुर् 

�नधा्र्�रत बैठकमा कुनै सदस्यले भाग �लन नसक्ने भएमा सो को जानकार� कारण स�हत 

प�हले नै �दन ु पछर् । �वशेष प�रिस्थ�त वाहेक लगातार तीन बैठकहरूमा उपिस्थत नहनेु 

सदस्यलाई समूह सह�मतको आधारमा �नंष्का�सत ग�रनेछ । 

५ . पदा�धकार�को काम, कतर्व्य र अ�धकार 

५.१ अध्यक्षको काम कतर्व्य र अ�धकारः 

१. आवश्यकता अनसुार समूहको बैठक र साधारण सभा बोलाउने । 

२. बैठकको अध्यक्षता गन� तथा बैठक �नयन्�ण गन� । 

३. समूहलाई कृयाशील गराउने र उदेश्य ���का ला�ग आवश्यक कायर् गन� । 

४. कुनै �वषयमा मतदान हदुा मत बराबर भएमा �नणार्यक मत �दने। 
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५. �वधानमा तो�कए अनसुार साधारण सदस्यले माग गरे अनरुूप �वशेष साधारण सभा 

बोलाउने । 

६. समूहले तोकेको काम कारबाह� गन� । 

७. समूहमा उठेका �ववादहरू समाधान गन� । 

८. समूह र स्थानीय तहको सिम्बन्धत �नकायहरूसँग सम्पकर्  व्यि�को रूपमा काम गन�  

। 

९. समूहको �नणर्य, कायर्�म र कृयाकलाप, भएका कारवाह�हरू एवं समस्याहको अ�भलेख 

रा� सिचवलाई सहिजकरण गन� । 

१०. वा�षर्क कायर्योजनाको कायार्न्वयन एवं समूह प�रचालनको नेततृ्व �लने । 

११. समूह बैठकमा भएका �नणर्य, वा�षर्क साधारण स�म�तका �नणर्य, वा�षर्क �ग�त 

��तवेदन लगायतका कागजातहरू आवश्यकता अनसुार सम्बिन्धत �नकायमा पेश गन� 

। 

१२. समूह सदस्यहरूलाई आफ्ना समस्याहरूको प�हचान र �तनको �ाथ�मकता तोक्न 

सघाउन ुर साथै उ� समस्याहरू समाधान गन�, कायर्�म बनाउन र कायार्न्वयन गनर् 

लगाउने । 

१३. सदस्यहरूलाई कृयािशल गराई समन्वय र सहकायर् गन� । 

१४. समूह सदस्यहरूबीच मतभेद व्यवस्थापनका ला�ग सहिजकरण गन�। 

५.२ उपाध्यक्षको काम कतर्व्य र अ�धकार 

१. अध्यक्षको कायर्मा सहयोग गन� । 

२. अध्यक्षको अनपुिस्थ�तमा अध्यक्षले गन� सबै कायर् गन� । 

३. कायर् स�म�तले तोकेको कायर् गन� । 

५.३ सिचवको काम कतर्व्य र अ�धकार 

१. अध्यक्षसंगको परामशर्मा बैठक बोलाउने । 

२. बैठकको तयार� गन� । 

३. समूहको �नणर्य पिुस्तका तयार गन� । 

४. समूहको सम्पूणर् कागजातहरू सरुिक्षत रा�े । 

५. समूह बैठक एवं साधारण सभाबाट पार�त �नणर्यको कायार्न्वयनका ला�ग पहल गन� । 

६. वा�षर्क ��तवेदन तयार पार� साधारण सभामा पेश गन� । 
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७. समूहको कायर्योजना �नमाणर्मा सहयोग गन� । 

८. कायर्स�म�तले तोकेको कायर् गन� । 

५.४ कोषाध्यक्षको काम कतर्व्य र अ�धकार 

१. समूहको �हतकोष रकम �नय�मत उठाउने र फरफारक गन� । 

२. समूह �हतकोष ब्यवस्थापन गन� । 

३. समूहको सबै कोषको �हसाब �कताब सरुिक्षत र दरुूस्त रा�े । 

४. समूहको चल, अचल सम्पूणर् सम्प�तको सरुक्षाको िजम्मेवार� �लने। 

५. समूहको वा�षर्क बजेट तयार पान� र साधारण सभामा वा�षर्क ��तवेदन पेश गन� एवं 

लेखाप�रक्षण गराउने। 

६. समूह अध्यक्ष वा सिचव संग �मल� खाता संचालन गन� । 

७. कायर्स�म�तले तोकेको अन्य कायर् गन� । 

५.५ कायर्स�म�त सदस्यहरूको काम कतर्व्य र अ�धकार 

१. आवश्यकता अनशुार समूहका अन्य उपस�म�तमा र�ह िजम्मेवार� बहन गन� । 

२. कायर्स�म�तले तोकेको अन्य कायर् गन� । 

६. आ�थर्क व्यवस्था 

६.१ आ�थर्क �ोत 

क) यस समूहको सदस्यहरूबाट �ा� सदस्यता शूल्क  

ख) समूहको अन्य कृयाकलापबाट भएको आम्दानी 

ग) समूहको सदस्यले बचत गन� मा�सक रकम \ 

घ) समूहबाट ऋण लगानी गदार् �ा� ब्याज 

ङ) समूहले अन्य संघ र संस्थाबाट पाएको अवसरबाट समूह सदस्यले पाउने �नि�त 

पा�र��मकबाट .......��तशत लेबी 

च) समूह सदस्यले आफ्नो नामबाट गरेको बचत ज) �बलम्व शूल्क 

६.२ �हतकोषः 

क) �ी....................... कृषक/पशपुालन समूहको एक �हतकोष हनेु छ । 

ख) �ी ...................... बैकमा समूहको खाता रहने छ । 

६.३ �हतकोष प�रचालनः 

क) �हतकोष रकमको कम्तीमा ५० ��तशत कृ�ष कायर्मा संचालन गनुर् पन� छ । 
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ख) समूह सदस्यलाई आवश्यकता भएमा �हतकोषबाट ऋण र साप 

ट� �लन सक्ने छन ्। ग) सदस्यले ऋण माग गनर् अनसूुची–२ अनसुार �नवेदन �दनपुन� छ 

। 

घ) कृ�ष कायर्को ला�ग �लइएको ऋणमा ................ ��तशत मा�सक ब्याज लाग्ने छ । 

ङ) अन्य ऋणमा ..................��तशत मा�सक ब्याज लाग्ने छ । 

च) मा�सक ब्याज, मा�सक बचत रकम एंव ऋणी सदस्यले तो�कए बमोिजम ऋण �कस्ता 

�त्येक म�हना बझुाउन ुपन� छ । 

छ) ऋण �लदा ऋण रकमका .........��तशत सेवा शूल्क बझुाउन ुपन� छ । 

ज) ................बैकमा समूह अगवुार अध्यक्ष वा सिचव र कोषाध्यक्षको संय�ु दस्तखत 

बाट खाता संचालन हनेुछ । 

�ोत र �हतकोष प�रचालनका उपायहलाई मूख्यतया दईु वगर् (आवश्यक खचर् र आन्त�रक  

लगानी) मा �वभाजन गनर् स�कन्छ । 

क) आवश्यक खचर्: आवश्यक खचर् भ�ाले कायार्लय र �शास�नक खचर् भ�े जनाउँदछ । 

१. कायार्लय खचर् (कापी, कलम, �बल, भौचर, फाइल, रिज�र, खाता, प�प��का) 

२. फ�नचर्र खचर् 

३. ढुवानी तथा घर भाडा 

४. अन्य संस्थासँग सदस्यता �लदँा �तनुर् पन� खचर् र वा�षर्क न�वकरण खचर् 

५. लेखा प�रक्षण खचर् 

६. कमचार्र� पा�र��मक खचर् 

७. साधारण सभा खचर् 

८. �व�वध (समूहको बैठकमा िचया नास्ता आ�द) । 

ख) आन्त�रक लगानी : आन्त�रक लगानी भ�ाले समूह �भ�को सदस्य बीचको लगानी भ�े 

जनाउँदछ । जस्तै 

१. उत्पादनमूलक कायर् (उत्पादन तथा उत्पादन साम�ी ख�रद �ब��) 

२. मल, बीउ, बाल� संरक्षण, तरकार� बोट �बरूवा �कटनाशक �योग गनर् 

३. आयमलुक कायर् गनर् (बा�ा, बंगरुपालन आ�द)। 

४. घरेल ुआयमलुक कायर् गनर् (स्थानीय सीप, रेशम पालन, �सलाईबनुाई, माहरु� पालन, 

तरकार� खेती, करेसाबार� आ�द) 
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५. सामािजक कायर् जस्तै सफाई अ�भयान, प�हरो �नयन्�ण, वकृ्षारोपण, कुलो �नमार्ण, 

स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण आ�द) 

६. सीप �वकास जस्तै प्या�कड., नसर्र�, ता�लम 

७. बौ��क कायर् जस्तै ता�लम, �वचन, �मण गो�ी आ�द 

८. सामािजक कायर् जस्तै म�हला �वकास 

९. पूजँी लगानी, कजार्�वाह, शेयर ख�रद आ�द । 

६.४ �बलम्ब शलु्कः 

क) मा�सक बचत रकम तोकेको समयमा न�तरेमा प�हलो म�हना ��त �दन . ..... �बलम्ब 

शूल्क लाग्नेछ ।  

ख) दो�ो म�हना ��त �दन ......�बलम्ब शूल्क लाग्ने छ । 

ग) ते�ो म�हना ��त �दन .......... 

घ) चौथो म�हनाबाट सदस्यता खारेज हनेुछ । 

ङ) �त्येक म�हना बझुाउन ु पन�ऋण �कस्ता र ब्याज नबझुाएमा ��त म�हना .........��त 

�दन दो�ो म�हना .....��त �दन र ते�ो म�हना .... ��त �दन �बलम्ब शूल्क लाग्ने छ ।चौथो 

म�हना ऋण रकम ब्याजहरू ऋणी र जमानी सदस्यहरूबाट असलु उपर ग�रनेछ । 

च) एक सदस्यको जमानी बसेको सदस्यले अकार्को पनुः जमानी बस्ने छैन । 

छ) जमानी सदस्यले ऋण पाउने छैन तर ऋणी सदस्यले ऋण �तर� सके प�छ जमानी 

सदस्यले ऋण पाउन सक्ने छ । 

ज) ऋण �लएको सदस्यले अरू सदस्यको जमानी बस्न पाउने छैन । 

झ) ऋण �लनको ला�ग .....सम्म एक सदस्यको जमानी ......सम्म दईु सदस्य ....सम्म 

तीन सदस्यको जमानी चा�हनेछ । 

६.५ लगानीको सरुक्षण 

कुनै प�न व्यि�ले आफ्नो नाममा जम्मा भएको �हतकोषको अ�धकतम ९०% सम्म मा� ऋण 

�लन पाउने छ । य�द व्यि�को नाममा संक�लत �हतकोषको ९०% भन्दा बढ� ऋण �लन ु

पन� भएमा सोह� समूहका अन्य २ जना सदस्यको साम�ुहक जमानीमा ऋण �दन स�कने छ । 

ऋण �लने व्यि�ले �तनुर् पन� साँवा र ब्याज र प�न असलुउपर हनु नसकेको अवस्थामा नेपाल 

सरकारको �च�लत �नयमानसुार कारबाह� ���या अगाडी बढाईनेछ । ऋण लगानी एंव 
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असलुउपर गनर् ऋण उप-स�म�तको स्वीकृ�त �लन ुपन� छ । ऋण उप-स�म�तका सदस्यहरू 

कसैको प�न जमानी बस्न पाईने छैन । 

६.६ लेखाप�रक्षण 

�त्येक कृषक/पशपुालन समूहले रिज�टडर् लेखा प�रक्षण अ�नवायर् रूपमा गराउन ु पदर्छ । 

यसर� ग�रएका लेखा प�र क्षणहरू वा�षर्क साधारण सभाको पूणर् बहमुतबाट अनमुोदन गनुर् 

पदर्छ । मनुाफा सम्पूणर् सदस्यलाई �त्येक वषर्को लेखा पर�क्षण प�छ �नजहरूको �हसाव 

खातामा जम्मा गनुर्पदर्छ । 

७. �व�वध 

७.१ �नवाचर्न सम्बिन्ध व्यवस्था 

यस समूहको कायर्स�म�त कायम रहेको अवस्थामा सोह� कायर्स�म�तले र सो स�म�त कायम 

नरहेको अवस्थामासाधारण सदस्यहरूको बैठकले �नवार्चन अ�धकृत �नय�ु गन� छ । सो 

�नवार्चन अ�धकृतले �नवार्चन अ�धकृतमा �नय�ु भएको �म�तले एक म�हना �भ� �नवार्चन 

गराई सक्न ुपन� छ । सो �नवार्चनमा प�न खचर् कायर् स�म�तले व्यवस्था गन� छ । यसमा 

कायर्स�म�तको पदा�धकार�हरूलाई मतदान वा सहम�त�ारा साधारण सभाको 

सदस्यहरूले छा�ेछन ्। 

७.२ पदाव�धः 

क) कायर्स�म�त सदस्य तथा पदा�धकार�हरूको पदाव�ध �नवार्िचत भएको �म�त देिख २ 

वषर्को हनेुछ । 

ख) सो ग�ठत कायर्स�म�तको पदाव�ध समा� हनु १ म�हना अगावै समूहको साधारण सभा 

बोलाई नयाँ कायर् स�म�तको चनुाव गराउन अ�नवायर् हनेुछ । 

ग) कायर् स�म�तले �वधानमा उल्लेिखत आफ्नो कायर्काल समा� हनु १ म�हना अगावै �नवार्चन 

गराउन नसकेको तथा �नजको कायर् अव�ध समा� भएप�छ सो कायर्स�म�तको सदस्यहरूको 

स�म�तले आफ्नो स�म�तको बैठक बोलाई एउटा तदथर् (�बन्ध वा तयार�) स�म�त खडा गर� 

सो तदथर् स�म�त�ारा साधारण सभाको बैठक बोलाई नयाँ  कायर् स�म�तको गठन गन�  छ । 

घ) कायर्स�म�तको पदाव�ध समा� हनु ुअगावै कायर्रत कायर्स�म�त कुनै �क�समबाट भंग हनु 

गएमा भंग भएको कायर्स�म�तले आफ्नो िजम्मा रहेको कागजप� नगद िजन्सी कायर्भार समेत 

सम्पूणर् सदस्यको सभा बोलाई अथवा कायार्लय सिचव भए सो लाई बझुाई सो को भरपाई 
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�लन ुपन� छ । सो नगरेमा यस समूहलाई हानी नोक्सानी भएमा सो कायर्स�म�तका अध्यक्ष र 

सिचव दवैुले संय�ु रूपमा व्यहोनुर् पन�  छ । 

७.३ उम्मेदवारको अयोग्यताः 

क) (व्यि�) जो कृ�ष पेशामा संलग्न छैन ।  

ख) (व्यि�) जो कृ�षको समूहमा छैन । 

ग) (व्यि�) जसले समूहको उदेश्य �वपर�त कायर् गदर्छ । 

घ) (व्यि�) जसको मा�नसक अवस्था सामान्य छैन । 

ङ) फौजदार� अ�भयोगमा सजाय पाएको व्यि� । 

७.४ अव�ध�ासको �स्तावः 

साधारण सभाको सदस्यहरू मध्येबाट एक �तहाई सदस्यहरूले कायर्स�म�त उपर अव�ध�ासको 

�स्ताव ल्याई दईु �तहाई सदस्यहरूबाट सो �स्ताव पा�रत भएमा कायर्स�म�त �वघटन हनेु छ 

। तर अव�ध�ासको �स्ताव आएमा सफाईको मौकाबाट बिन्चत ग�रने छैन । 

७.५ राजीनामाः 

यस समूहको अध्यक्षले उपाध्यक्ष (भए) समक्ष वा सिचव समक्ष र अध्यक्षबाहेक अन्य कायर् 

स�म�तका पदा�धकार�हरूले अध्यक्ष समक्ष राजीनामा �दन सक्नेछन । कायर्स�म�तको 

बैठकबाट स्वीकृत नभए सम्म पदा�धकार�हरु आफ्नो पदमा बहाल रह� रहनेछन ्। 

 

७.६ �वधान संशोधन 

समूहको �वधान संशोधन गनर् आवश्यकता पनर् आएमा साधारण सभाको सदस्यहरू मध्येका 

किम्तमा ५१ ��तशत सदस्यको उपिस्थ�तमा �वधान मस्यौदा पेश ग�रने छ । सदस्यहरु 

मध्येका उपिस्थती सदस्यहरू मध्येका दईु �तहाई बहमुतबाट �वधान संशोधन मस्यौदा पा�रत 

भएमा �वधान संशोधन ग�रने छ । साथै संशो�धत �वधान गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लयबाट 

अनमुो�दत नभएसम्म संशोधन भएको मा�नने छैन । 

७ . ७ �नयम बनाउनेः 

साधारण सभाले आन्तर�क संचालन �नयमहरू बनाउन सक्नेछ । 

७.८ उप–स�म�तहरू गठन गनर् सक्नेछः 

साधारण सभाले एवं कायर्स�म�तले साधारण सभाको स्वीकृत �लई आफ्ना कायर्�महरू संचालन 

गर� समूहको ल�य र उदेश्य �ा� गनर् उपस�म�तहरू बनाउन सक्नेछ । 
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७.९ �वघटनः 

समूहको �वधान बमोिजम कायर् संचालन गनर् नस�क वा उदेश्य �ा� गनर् असफल भए वा 

�त्येक वषर् समूह न�वकरण नभएमा समूह �वघटन हनेु छ । यसर� समूह �वघटन भए बचत 

रकम सम्पूणर् सदस्यलाई �फतार् गनुर् पन�  छ । 

७.१० समूह छोड्न ुपन� अवस्था र सदस्यको मतृ्य ुर सदस्यले पाएको अवसरः 

कुनै प�न सदस्यले समूह छोड्न चाहेको खण्डमा �नजको नाममा संकलन भएको �हतकोष 

रकमबाट ३५ कटा ग�र बाँक� रकम भ�ुानी �दईनेछ । य�द कुनै सदस्यको मतृ्य ुभएमा 

�नजले बचत गरेको सम्पूणर् र कम �नजको सवै भन्दा निजकको आफन्तलाई समूहले �दने 

व्याज स�हत �फतार् �दइनेछ । समूहले कुनै प�न संघ र संस्था र कायार्लयबाट पाएको कुनै 

प�न अवसर सहयोगहरू आवश्यकता हेर� समूहको बैठकबाट �नणर्य गराई पालोपालो गर� सबै 

सदस्यले पाउने गर� �वतरण ग�रनेछ । 

७.११ समूहको चल अचल सम्प�तः 

समूह �वघटन भए प�ात समूहको चल अचल सम्प�त गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लयको �नणर्य 

बमोिजम हनेु छ। उ� �नणर्य िचत नबझेुको खण्डमा गाउँपा�लकाको उपाध्यक्ष समक्ष �नवेदन 

गनर् स�कनेछ र सो सन्दभर्मा उपाध्यक्षको �नणर्य नै अिन्तम हनेुछ।
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अनसूुची-१ 

सदस्यताको ला�ग आवेदन फारामको ढाँचा 

(�वधानको दफा ३ संग सम्बिन्धत) 
 

�म�तः ................ 

�ी अध्यक्ष ज्यू 

........................ कृषक/पशपुालन समूह 

......................... । 

 

�वषयः सदस्यता सम्बन्धमा। 

�स्ततु �वषयमा म �नवेदक यस समूहको �वधानलाई स्वीकार गर� समूहको सदस्यता �ा� गनर् 

इच्छुक भएकोले �नयमानसुार सदस्यता �दान गनर् �नवेदन गदर्छु । 

�ववरण 

नाम थरः 

बाब/ुआमाको नामः 

ठेगानाः 

खेती/पश/ु जग्गाको �ववरणः 

अन्यः   

�नवेदक 

दस्तखतः................... 

नाम थरः................... 

सम्पकर्  नं ....................
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अनसूुची-२ 

ऋण माग गन� �नवेदनको ढाँचा 

(�वधानको दफा ६.२ को (ग) संग सम्बिन्धत) 

 

�म�तः ................ 

�ी अध्यक्ष ज्यू 

........................ कृषक/पशपुालन समूह 

......................... । 

�वषयः ऋण सम्बन्धमा। 

महोदय,  

उपरो� सम्बन्धमा मलाई ..................................कामको ला�ग आवश्यकता 

परेकोले......... अक्षरेपी............................ मा�) समूह �हतकोषबाट ऋण उपलब्ध गराई 

�दन ुहनु अनरुोध गदर्छु । साथै यसै �नवेदनको साथ जमानी सदस्यहको �सफा�रस पेश गरेको 

छु । �नयमानसुार........ (अक्षरेपी......................मा�) ऋण �कस्ता,मा�सक ब्याज, मा�सक 

बचत �नय�मत रूपले �त्येक म�हना बझुाउने छु । 

�नवदेकको 

 दस्तखतः................ 

नामः................ 

जमानी सदस्यहरूः  

दस्तखतः         दस्तखतः 

नामः          नामः 

ठेगानाः         ठेगानाः 

कायार्लय �योजनको ला�ग 

ऋण.................(अक्षरेपी ........................................मा�)  

मा�सक �कस्ता .....................(अक्षरेपी ..............................मा�) 

उपलब्ध भएको �म�तः  

उपलब्ध भएको चेक नं 

कोषाध्यक्ष     सिचव      अध्यक्ष 
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फाराम नं. १ 

िजल्ला: 

१. दतार् नं.:  

२. समूहको नाम: 

३. समूहको �क�सम: 

४. समूहको ठेगाना:  

 गा.पा.:  

  वडा नं.: 

५. गठन �म�त: 

६. जम्मा सदस्य: म�हला ......... परुूष ............... कृषक/पशपुालन समूह दतार् फाराम 

गठन  हुँदा समूहको उदेश्यः–  
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फाराम न.. २ 

आ�थर्क वषर्को अन्त्यमा सदस्य संख्याको िस्थ�त 

आ�थर्क वषर् सदस्य संख्यामा 

थप/घट र जम्मा 

बचत कोष 

सदस्य�ारा जम्मा 

भएको कोषको 

मौजदुा िस्थ�त 

घट/बढ�को ला�ग (कोलम २ 

मा बढ�को ला�ग + र घट�को 

ला�ग - (िचन्ह लगाऔ) 
 संख्या   

 रु.   

 संख्या   

 रु.   

 संख्या   

 रु.   
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फाराम नं. ३ 

समूहको बचत कोषको वा�षर्क िस्थ�त 

 

आ�थर्क वषर् गत वषर्को रकम (रु.) बचत कोषमा घट/बढको कारण 

   
   

नोटः यो �ववरण (फारम) आ.व. को प�हलो �दन (�ावण १ गते) गाउँकायर्पा�लकाको कृ�ष 

शाखा�ारा अ�नवयर् रुपमा अधाब�धक बनाई रा� ुपछर् । 
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फाराम नं. ४ 

वडा कायालर्य र कृ�ष �वकास। पशपुालन सेवा शाखाले पेश गनुर् पन� चौमा�सक �ववरण 

चौमा�सक अव�ध ◌ः– �थम/�दतीय/ततृीय 

गा.पा.:  हेलम्ब ुगाउँपा�लका  वडा नं.: 

कृषक/समूहको नाम: 

उत्पादन: क) इकाई:   ख) जम्मा लागत:  

 उत्पादकत्व (उत्पादन/क्षे�फल): 

उत्पादनको �ब�� मूल्य (रू इकाई): 

 उत्पादनको कुल मूल्य: 

कायर् �ववरण 

सहभागी सदस्यहको संख्या 

�ा� सहायता रू.  �ोत १ (.........) बाट ◌ः– 

�ोत २ (.........) बाट: 

क्षे�फल वा संख्या र इकाई: 

खुद आम्दानी (कुल आम्दानी – लागत खचर्):  

कै�फयत 
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अनसूुची २ 

समूह दतार्को ला�ग �नवेदनको ढाँचा 

(दफा १२ को उपदफा (२) संग सम्बिन्धत) 

         

         �म�तः 

�ी गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय 

हेलम्ब ुगाउँपा�लका  

 

�ी ................... शाखा/.............. संस्थाको सहयोगमा/हामी आफै सं�गठत भई हेलम्ब ु

गाउँपा�लका वडा नं..... मा गठन भएको हा�ो समूह दतार् गर� पाउन �नम्न �ववरणहरू 

संलग्न गर� नेपाल� नाग�रकताको ��त�लपी स�हत यो �नवेदन पेश ग�रएको छु । 

 

समूहको �ववरण 

कृषक/पशपुालन समूहको नाम" .......................  

स्थापना वषर्ः ...........  

ठेगानाः हेलम्ब ुगाउँपा�लका वडा नं......... टोल.............. 

समूहको उदेश्यः 

क. 

ख. 

ग. 

सदस्य संख्याः परुूष............. म�हला..........जम्मा.................. 

पदा�धकार�हरूको नामः 

�.स. नाम थर पद उमेर जग्गा 

क्षे�फल 

दस्तखत 
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�नय�मत वैठक बस्ने �दनः 

��त म�हना समूहको �हतकोषमा संकलन हनेु रु. 

हालसम्म �हतकोषमा जम्मा रकम रु. 
 

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

समूह अध्यक्षको दस्तखत 
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अनसूुची ३ 

कृषक समूह दतार्को �माण–प�को ढाँचा 

(दफा १२ को उपदफा (४) संग सम्बिन्धत) 

स्थानीय सरकार 

हेलम्ब ुगाउँपा�लका 

हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय 

कृ�ष �वकास शाखा/पश ुसेवा शाखा 
हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक 

बागमती �देश, नेपाल । 

             दतार् नं.  

कृषक/पशपुालन समूह दतार् �माण –प� 
 

ब्यावसा�यक कृ�ष/पश ुपेशा लाई स-ुव्यविस्थत गन� उदेश्यले यस गाउँपा�लकामा �म�त ................... मा दतार् भई वडा नं. ...... 

, .................. मा संचालनमा रहने गर� �ी ....................................कृषक/ पशपुालन समूह लाई हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको 

कृ�ष �वकास शाखा/ पश ुसेवा शाखाको अ�भलेख �कताबमा दतार् गर� यो �माण-प� �दान ग�रएको छ ।  

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

    तयार गन�            �मािणत गन� 

नाम थरः                  नाम थरः 

पदः कृ�ष �वकास शाखा �मखु /पश ुसेवा शाखा �मखु                           पदः�मखु �शासक�य अ�धकृत 
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न�वकरण 
कृषक/पशपुालन समूहको नामः 

न�वकरण �म�त म्याद समा� हनेु 

�मती 

रकम र र�सद नं न�वकरण गन� 

अ�धकर�को नाम थर 

पद 

कायार्लयको छाप कै�फयत 

      

      

      

      

      

      

      

 

पनु�ः �त्येक आ�थर्क वषर्को समा� भएको तीन म�हना �भ� न�वकरण गनुर्पन�छ। अन्यथा कानून अनसुार ज�रवान लाग्ने छ । 
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आज्ञाले  

�वष्णहु�र �तमल्सेना 
�मखु �शासक�य अ�धकृत 

मूल्य रु. २०।-  मा�  
 

 
 
 


