
श्री ........................................................................कृषक सभूहको विधान 207.... 

ऩरयचम 

नेऩार जस्तो विकासोन्भखु भरुकु विकासको रागग सभूहको अिधायणा अत्मन्त भहत्त्िऩूणण छ ।त्मसभा कृवष 
विकासको सन्दबणभा गठित सभूहरे अझै अहभ ्बगूभका खेल्दछ । अगधकाॊश भागनस कृवष ऩेशाभा आिद्ध हाम्रो जस्तो देशभा 
गसगभत जनशक्ति य श्रोत साधनफाट कृषक िगण फीच मथोक्तचत सेिा ऩरु् माउन कठिन य फ ख खक्तचणरो ऩगन हनुे हुॉदा कृषक सभूह 
सेिा प्रिाह गने उऩमिु भाध्मभ हनु सक्छ । 

कृषक सभूह गिन बई ऩरयऩक् क अिस्थाभा नऩगुेसम्भ मसको सञ् चारनभा विशेष ध्मान ठदन ुजरयख हनु्छ । त्मसैरे 
अगरकगत सभम फ ख नै रगाएय सभूहरे भूतणरऩ ऩाउन ु ऩदणछ । स्ित् स्पुतण रऩभा गठित सभूहभात्र दखगो य स्िािरम्फी 
हनु्छन ्। सभूह गिन बएऩगछ सभूह गबत्र मोजना तजुणभा, कामाणन्िमन, अनगुभन, भूल्माङ् कका साथै फैिक सञ् चारन जस्ता 
कामणहर सहख अथणभा सञ् चारन गनुणऩछण । सभूहगबत्रको ऩायदक्तशणता य ईभान्दायखताफाट भात्र सभूहरे रक्ष्म प्रागि गनुणका साथै य 
सदुृ  फन् न ेकुया गनक्तच चत छ । 

प्रस्तािना 
कृवषजन्म िस्तकुो उत्ऩादन, उत्ऩादकत्ि फ ाउन, कृवष ऩेशाराई व्मिसावमक गयाउन उत्ऩाठदत साभाग्रीको सिणसरुब 
फजायखकयण गयाउन, बण्डायण व्मिस्थाऩन गयख उन् नत फीउ एिॊ आम िवृद्ध, फचत सॊकरनफाट आत्भगनबणय हनुको रागग 
सभदुामस्तयभा यहेका कृषकहर एक आऩसभा गभरख सभूह गिन गनण उऩमिु हनुे बएकोरे श्री 
........................................................................................ कृषक सभूह गिन गरयएको छ । 

१. प्रायक्तम्बक् 
१.१. सॊक्तऺि नाभ य प्रायम्ब् 
क) मस सभूहको नाभ "श्री  ................................................................ कृषक सभूह" भन्थरख नगयऩागरका......, 
याभेछाऩ यहनेछ । 

ख) मो विधान भन्थरख नगयऩागरकाभा कृषक सभूह दताण बएऩगछ तरुन्त राग ुहनुेछ । 

१.2. ऩरयबाषा् 
विषम िा प्रसॊगरे अको अथण नरागेभा मो विधानभा, 
क) 'सभूह' बन् नारे मस विधानभा उल्रेक्तखत कृवष कामणवाराया कृवष उऩजको उत्ऩादन, उत्ऩादकत्ि फ ाई आमआजणन गनण 
इच्छुक कृषकहरको सभूहराई जनाउनेछ । 

ख) 'सदस्म' बन् नारे दपा ३ फभोक्तजभको सभूहको सदस्म जनाउछ । 

ग) 'कामण सगभगत' बन् नारे विधान अनसुाय गनिाणक्तचत अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सक्तचि, सहसक्तचि, कोषाध्मऺ तथा सदस्म 
ऩदागधकायखहरराई जनाउनेछ। 

घ) 'साधायण सबा' बन् नारे मस विधानको दपा ४ फभोक्तजभ गठित सबाराई जनाउनेछ । 

१.3. सभूहको छाऩ् 
गोरो घेया गबत्र मस सभूहको नाभ "श्री ........................................ कृषक सभूह-207...." ऩढ्न सवकने गयख रेक्तखएको 
हनुेछ ।  

1.4. सभूहको कामाणरम् 
मस सभूहको कामाणरम याभेछाऩ क्तजल्रा, भन्थरख नगयऩागरका, िडा नॊ. ............................ भा यहनेछ । 

1.5. सभूहको दताण्  
एउटै गाॉउ टोरभा स्थामी फसोफास गने कक्तम्तभा १५ जना नेऩारख नागरयकहर गभरख भन्थरख नगयऩागरकाभा कृषक सभूह 
दताण गनण सक्नेछन ्। मस्तो सभूहरे आन्तरयक याजस्ि कामाणरमभा सभेत दताण गयख स्थाई रेखा नम्फय (PAN) गरन सक्नेछ । 

2. उद्दचेम य कामण 
2.1. उद्दचेम् 
कृवषजन्म व्मिसाम भापण त सदस्महरको साभाक्तजक, आगथणक, कृवषजन्म व्मिसावमक वहतराई ध्मान याक्तख मस कृषक सभूहको 
देहामभा उल्रेक्तखत उद्देचम हनुेछन ्। 

क) कृवष व्मिसामराई आधगुनकीकयण एिॊ विविगधकयण गयख उत्ऩादकत्ि, उत्ऩादन िवृद्धका रागग एक जटु बई काभ गने । 



ख) सदस्महरको आगथणक तथा साभाक्तजक जीिनस्तय उिाउने । 

ग) सदस्महरभा स्िािरम्फनको ऻान, ऩायस्ऩयखक सहमोग य गभतव्मवमताको बािनागसर गने । 

घ) सभूह सदस्महरफाट उत्ऩाठदत साभाग्रीको फजायखकयणका रागग सहमोग गने । 

ङ) सभूहभा आिचमक भर, फीउ गफजन, विषादख रगामत अन्म कृवष साभाग्रीको व्मिस्था गभराउने । 

च) .......................................................... 
 

मस विधानको दपा 2.1 फभोक्तजभका उद्देचमहर प्राि गनण मो सभूहरे देहाम फभोक्तजभ कामणहर गनेछ ।  

1. उन् नत प्रविगधफाट खेती गयख उन्ऩादन एिभ ्उत्ऩादकत्ि फ ाउने । 

2. गफज िवृद्ध गयख आत्भगनबणय हनुे । 

३. कृवष उत्ऩादनफाट आम िवृद्ध गने । 

४. सभूहफाट फजाय व्मिस्थाऩन गने । 

५. कृषकवाराया उत्ऩाठदत फस्तकुो भूल्मभा एकरऩता ल्माउने । 

६. खाद्य, नगदे फारख तथा तयकायख, परपुर आठद उत्ऩादन, प्रशोधन, बण्डायण तथा गफक्री वितयणको व्मिस्था गने । 

७. सदस्मको सीऩ िवृद्धका रागग अन्म कामणक्रभहर तजुणभा गयख सञ् चारन गने । 
८. सदस्मको आगथणक अिस्था सधुाय गनण सक्ने वकगसभका अन्म वक्रमाकराऩ सञ् चारन गने । 

९. सदस्महर फीच स्िािरम्फन, ऩायस्ऩयखक सहमोग एिभ ् गभतव्ममीता अगबिवृद्ध गयख गनमगभत फचत तथा वहतकोषको 
प्रबािकायख ऩरयचारन गने। 

1०. उत्ऩादनक्तशर आमभरुक एिभ ्सीऩभरुक कामणका रागग सदस्महरराई सरुब व्माजदयभा ऋण प्रदान गने । 

1१. आफ्नो उद्देचम ऩयुा गनणका रागग सभान उद्देचम बएका सॊघसॊस्थाहरसॉग सहमोग आदान प्रदान गने । 

1२. सभान उदेचम बएका सॊघसॊस्थाहर, कृषक सभूह, सहकायख, विक्तिम सॊस्थासॉग सम्ऩकण  कामभ गयख जानकायख, सूचना एिभ ्
सहमोग आदान-प्रदान गने । 

1३. सभूहका सदस्महरराई उन् नत फीउ, यासामगनक भर, सधुारयएको जजाय, गफषादख आठदको उऩरब्ध गयाउन सहक्तजकयण 
गने । 

1४. गसॊचाई सवुिधा उऩरब्ध गयाउने गनकामहर तथा सॊघसॊस्थाहरसॉग आिचमक सभन्िम गने । 

1५. कृवष उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि फवृद्ध गयख आमआजणन गनण य व्मिसावमक कृवष उत्ऩादनका रागग विगबन् न गनकामहरफाट 
सहमोग प्राप् त गनणका रागग सभन्िम गने । 

१६. श्रोत/वहतकोष सॊकरन तथा प्रबािकायख ऩरयचारन गने । 

१७. भागथ उल्रेक्तखत उद्देचमहर ऩगुतण गनण अन्म कामणहर गने । 

१८. ...................................................... 
१९. ...................................................... 
3. सदस्मता् 
मस सभूहको विधानको ऩरयगधगबत्र यहख काभ गनण इच्छुक व्मक्तिराई मस सभूहको सदस्मता प्रदान गनण सवकनेछ । तय सदस्म 
हनु चाहने व्मक्तिरे कक्तम्तभा सभूहका दईु जना सदस्महरको गरक्तखत गसपारयस साथ अनसूुक्तच ३ अनसुाय दयखास्त ठदन ुऩनेछ 
। 

3.1. सदस्मको रागग मोग्मता् 
क) आपैं  खेतीऩाती गयेको/गनण सऺभ बएको । 

ख) सभूहको उद्देचम/विधान अनरुऩ कामण गनण इच्छुक बएको । 

ग) कृषक-कृषक फीच आऩसी सहमोग फ ाउन इच्छुक बएको । 

घ) १८ िषण उभेय ऩगुेको नेऩारख नागरयक हनु ुऩने । 

ङ) सोहख प्रकायको अन्म सभूहभा आिद्ध नबएको । 

च) सम्फक्तन्धत सभदुामभा स्थामी फसोफास िा खेती गयेको । 

छ) नैगतक ऩतन देक्तखने पौजदायख अगबमोगभा अदारतरे सजाम नतोकेको । 

ज) एक ऩरयिायफाट एक जना भात्र सदस्म हनु ऩाउने । 



3.2. साधायण सदस्म् 
दपा ३.१ फभोक्तजभ मोग्मता बएको व्मक्तिरे सदस्मता शलु्क र. ........... गतयख साधायण सदस्मताको गनिेदन ठदई कामण 
सगभगत गनणणम फभोक्तजभ साधायण सदस्मता प्राि गनण सक्नेछ । मस्तो सदस्मरे भागसक फचत र. .............. प्रत्मेक भवहना 
जम्भा गनुण ऩनेछ । सभूह गिन बई सके ऩगछ मोग्मता ऩगुेको कुनै व्मक्तिरे सभूहको सदस्मता गरन चाहेभा सभूहको गनणणम 
अनसुाय गनमभानसुायका शलु्क फझुाई सदस्मता प्राि गनण सवकनेछ । 

 

3.3. सदस्मता कामभ नयहन ेअिस्था (सदस्मको अमोग्मता) 
गनम्न अिस्थाभा सदस्मको सदस्मता सभाि हनुेछ । 

क) तोवकएको भागसक फचत तथा अन्म गतनुणऩने यकभहर ३ भवहनासम्भ नगतयेको कायण कामण सगभगतरे सदस्मफाट गनष्कासन 
गयेभा । 

ख) विधानको उद्देचम विऩरयत कामण गयेभा िा सभूहको यकभ िा कागजात वहनागभना गयेभा िा अन्म कुनै कायणरे कामण 
सगभगतफाट गसपारयस बई साधायण सबारे गनष्कासन गयेभा । 

ग) सदस्मताफाट याजीनाभा ठदएभा (सदस्म यहन नचाहेय ठदएको गरक्तखत गनिेदन कामण सगभगतरे सदय गयेभा) 
घ) नैगतक ऩतन देक्तखने पौजदायख अगबमोगभा दोवष प्रभाक्तणत बएभा । 

ङ) कृवष ऩेशा त्मागी अन्म कामण गनण थारेभा । 

च) भतृ्म ुबएभा । 

छ) सभूहको गसद्धान्त िा गनमभ िा प्रगतष्ठाभा आॉच आउने कामण गयेभा, सभूहको हखत विऩरयतको कामणभा सॊरग्न यहेको 
ऩाईएभा साधायण सबारे गनष्कासन गनण सक्नेछ । 

4. साधायण सबा तथा कामण सगभगत 

4.1. साधायण सबा् 
मस सभूहको सदस्मता प्राि सम्ऩूणण सदस्म साधायण सबाको सदस्म हनुेछ ।मस्तो सबा सभूहको उच्चतभ गनकाम हनुेछ । 
मसरे विधान ऩारयत एिभ ् सॊशोधन गनण सक्नेछ । साधायण सबा िषणभा एक ऩटक फस्नेछ । तय आिचमक् ता अनसुाय 
जनुसकैु फेरा साधायण सबा फोराउन सवकनेछ । 

4.2. साधायण सबाको अगधिेशन 

कामण सगभगतरे तोकेको गभगत, सभम य स्थानभा मस सभूहको सक्तचिरे अध्मऺको ऩयाभशणभा सात ठदन ऩूिण गरक्तखत सूचनावाराया 
सम्ऩूणण सदस्मराई साधायण सबाको स्थान, सभम, गभगत तथा एजेन्डाको जानकायख सवहत साधायण सबा फोराउन ुऩनेछ । 

4.3. साधायण सबाको काभ, कतणव्म य अगधकाय् 
क) कामण सगभगतको गनिाणचन गने तथा गिन गने । 

ख) विधान सॊशोधन गने । 

ग) िावषणक फजेटको अनभुोदन गने । 

घ) सभूहको िावषणक कामणक्रभ स्िीकृत गने । 

ङ) सभूहको िावषणक कामण मोजना फनाउन े। 

च) सभूहरे कामण मोजना फनाउॉदा कक्तम्तभा 60 प्रगतशत कृवष कामणक्रभ फनाउने । 

छ) दपा 3.3 फभोक्तजभको अिस्था बएभा सभूह सदस्मराई गनष्कासन गने । 

4.4. साधायण सबाको गणऩूयक सॊखमा् 
सभूहको साधायण सबाको फैिकभा कक्तम्तभा ऩगन 51 प्रगतशत सदस्महरको उऩक्तस्थगतभा हनु ु ऩनेछ । मसयख फोराइएको 
साधायण सबाभा गणऩयुक सॊखमा नऩगु ेपेयख 3 ठदन गबत्र अको सबा फोराउन ुऩनेछ । मसयख फोराउॉदा सभेत गणऩयुक सॊखमा 
नऩगुेभा सोको जानकायख भन्थरख नगयऩागरकाराई ठदई साधायण सबा फोराउन अनयुोध गनण सवकनेछ । 

4.5. विशेष साधायण सबा सम्फन्धी व्मिस्था् 
कुनै कायणिस विशेष साधायण सबा फोराउन ुऩने अिस्था विद्यभान यहेको कामण सगभगतराई रागेभा िा सभूहका एक चौथाई 
सदस्मरे साधायण सबा फोराउन कामण सगभगत सभऺ ठदएको गरक्तखत गनिेदन कामण सगभगतराई उऩमिु रागेभा कामण सगभगतरे 
जनुसकैु सभमभा ऩगन विशेष साधायण सबा फोराउन सक्नेछ । 

  



4.६. कामण सगभगत गिन विगध् 
क) कामण सगभगत फ खभा 5-९ सदस्मीम हनुेछ य कक्तम्तभा ३३ प्रगतशत भवहराको सहबागगता गयाउन ुऩनेछ । 

ख) कामण सगभगतभा अध्मऺ, सक्तचि, कोषाध्मऺ तथा सदस्महर हनुेछन ्। आिचमकता अनसुाय उऩाध्मऺ तथा सह-सक्तचिको 
ऩगन व्मिस्था गनण सवकनेछ । 

ग) कामण सगभगतका ऩदागधकायखहरको फैिक प्रत्मेक भवहनाको एकऩटक फस्नेछ । तय आिचमकता बए जनुसकैु सभमभा ऩगन 
फैिक फस्न सक्नेछ । 

घ) कामण सगभगतको ऩदागधकायखहरको कामण अिगध 2 िषणको हनुेछ । 

ङ) कामण सगभगतको कुनै ऩद खारख बएभा साधायण सदस्म भध्मेफाट सगभगतको फहभुतरे भनोगनत गनण सक्नेछ । 

च) कामण सगभगतको गणऩयुक सॊखमा दईु गतहाईराई भागननेछ तथा गनणणम फहभुतफाट हनुेछ । 

छ) साधायण सबाका सदस्महररे आपु भध्मेफाट सहभगत िा गनिाणचन प्रकृमावाराया अध्मऺ, सक्तचि, कोषाध्मऺ तथा अन्म 
ऩदागधकायखहरको चमन गयख कामण सगभगत गिन गनेछ । तय अध्मऺ, सक्तचि, कोषाध्मऺ भध्मे एक ऩदभा भवहरा सदस्म 
अगनिामण हनु ुऩनेछ । 

4.७. कामण सगभगतको काभ, कतणव्म य अगधकाय् 
क) विधानको ऩरयगधगबत्र यहख सभूहको उद्देचम अनरुऩ साधायण सबारे गयेको नीगत गनदेशनराई ऩारन गने । 

ख) सभूहको िावषणक कामणक्रभ फनाउने तथा सभूहको वक्रमाकराऩहर सॊचारन गने । 

ग) सयकायख तथा गैय-सयकायख सॊस्था य अन्म कृवष सम्फन्धी सॊघ सॊस्थाहहरसॉग सम्ऩकण  िृवद्ध गयख फ ख बन्दा फ ख सहमोग 
प्राि गने  

घ) सहकायखभा जाने प्रमास गने । 

ङ) सभूहको कामण मोजना फनाई राग ुगने । 

च) सभूहको िावषणक प्रगतिेदन फनाउने य प्रस्ततु गने । 

छ) रेखा ऩयखऺक तोक्ने । रेखा ऩयखऺण गयाउने । 

ज) सभूहका अगबरेखहर व्मिक्तस्थत याख ने । 

छ) विगबन् न गनकामहरफाट कृवष सम्फन्धी कामणक्रभ भाग गनण आिचमक प्रस्तािहर तमाय गने । 

ज) .................................... 
झ) ............................................ 
4.८. सभूहको फैिक् 
सभूहको गनमगभत फैिक प्रत्मेक भवहनाको ...............................गते/ठदन फस्नेछ । सभूह फैिकहर कामण सगभगतरे गनधो 
गयेको िाउॉ, गभगत य सभमभा गनमगभत रऩभा फस्नेछ । ऩूिण गनधाणरयत फैिकभा कुनै सदस्मरे बाग गरन नसक्ने बएभा सोको 
कायण सवहतको जानकायख ऩवहरे नै ठदनऩुछण । गफना सूचना रगाताय ३ िटा फैिकहरभा उऩक्तस्थत नहनुे सदस्मराई सभूहफाट 
गनष्काक्तशत गनण सवकनेछ । मसयख गनष्कासन गदाण सदस्मराई सपाईको भौका ठदन ुऩनेछ । 

5. ऩदागधकायखको काभ, कतणव्म य अगधकाय 

5.1. अध्मऺको काभ, कतणव्म य अगधकाय 

 आिचमकता अनसुाय सभूहको फैिक य साधायण सबा फोराउन सक्तचिराई गनदेशन ठदने । 

 फैिकको अध्मऺता गने । 

 सभूहराई वक्रमाक्तशर गयाउने य उद्देचम प्रागिका रागग आिचमक कामण गने । 

 कुनै विषमभा भतदान हुॉदा भत फयाफय बएभा गनणाणमक भत ठदने । 

 साधायण सदस्मरे भाग गये अनरुऩ विशेष साधायण सबा फोराउने । 

 सभूहरे तोकेको काभ कायफाहख गने । 

 सभूहभा उिेका वििादहर सभाधान गने । 

 सभूह य स्थानीम तहको सम्फक्तन्धत शाखासॉग सम्ऩकण  व्मक्तिको रऩभा काभ गने । 

 सभूहको गनणणम, कामणक्रभ, कृमाकराऩ, बएका काभ कायफाहखहर एिभ ् सभस्माहरको अगबरेख याख न सक्तचिराई 
सहक्तजकयण गने । 

 िावषणक कामण मोजनाको कामाणन्िमन एिभ ्सभूह ऩरयचारनको नेततृ्ि गरने । 



 सभूह फैिकभा बएका गनणणम, िावषणक साधायण सबाको गनणणम, िावषणक प्रगगत प्रगतिेदन रगामतका कागजातहर 
आिचमकता अनसुाय सम्फक्तन्धत गनकामभा ऩेश गने । 

 सभूह सदस्महरराई आफ्ना सभस्माहरको ऩवहचान य गतनको प्राथगभकता तोक्न सघाउनकुा साथै उि सभस्माहर 
सभाधान गनण कामणक्रभ फनाउन य कामाणन्िमन गनण रगाउन े। 

 सदस्महरराई कृमाक्तशर गयाई सभन्िम य सहकामण गने । 

 सभूह सदस्महरफीच भतबेद व्मिस्थाऩनका रागग सहक्तजकयण गने । 

5.2. उऩाध्मऺको काभ, कतणव्म य अगधकाय 

 अध्मऺको कामणभा सहमोग गने । 

 अध्मऺको अनऩुक्तस्थगतभा अध्मऺरे गने सफै कामण गने । 

 कामण सगभगतरे तोकेका अन्म कामण गने । 

 

5.3. सक्तचिको काभ, कतणव्म य अगधकाय 

 अध्मऺसॉगको ऩयाभशणभा फैिक फोराउने । 

 फैिकको तमायख गने । 

 सभूहको गनणणम ऩकु्तस्तका तमाय गने । 

 सभूहको सम्ऩूणण कागजातहर सयुक्तऺत याख ने । 

 सभूह फैिक एिभ ्साधायण सबाफाट ऩारयत गनणणमको कामाणन्िमनका रागग ऩहर गने । 

 िावषणक प्रगगत तमाय ऩायख साधायण सबाभा ऩेश गने । 

 कामण सगभगतरे तोकेको कामण गने । 

5.4. कोषाध्मऺको काभ, कतणव्म य अगधकाय 

 सभूहको वहतकोष यकभ गनमगभत उिाउने । 

 सभूह वहतकोष व्मिस्थाऩन गने । 

 सभूहको सफै कोषको वहसाफ वकताफ सयुक्तऺत य दरुस्त याख ने । 

 सभूहको चर, अचर सम्ऩूणण सम्ऩक्तिको सयुऺाको क्तजम्भेिायख गरने । 

 सभूहको रेखा ऩयखऺण गयाउने । 

 सभूह अध्मऺ िा सक्तचिसॉग गभरख खाता सञ् चारन गने । 

 कामण सगभगतरे तोकेको अन्म कामण गने । 

5.5. कामण सगभगत सदस्महरको काभ, कतणव्म य अगधकाय 

 कामण सगभगतरे तोकेका कामणहर गने । 

 आिचमकता अनसुाय सभूहका अन्म उऩसगभगतभा यहख क्तजम्भेिायख फहन गने । 

6. आगथणक व्मिस्था 
6.1. सभूहको आगथणक श्रोत देहाम फभोक्तजभ हनुछे् 
क) सभूहका सदस्महरफाट प्राि सदस्मता शलु्क । 

ख) सभूहको अन्म वक्रमाकराऩफाट बएको आम्दानी । 

ग) सभूहको सदस्मरे फचत गने भागसक यकभ । 

घ) सभूहफाट ऋण रगानी गदाण प्राि व्माज । 

ङ) सभूहरे अन्म सॊघ/सॊस्थाफाट ऩाएको अिसयफाट सभूह सदस्मरे ऩाउने गनक्तच चत ऩारयश्रगभकफाट ...... प्रगतशत रेफी । 

च) सभूह सदस्मरे आफ्नो नाभफाट गयेको फचत । 

छ) गफरम्फ शलु्क िाऩत प्राप् त शलु्क । 

ज) ...................................... 
  



6.2. वहतकोष् 
क) श्री ........................................... कृषक सभूहको एक वहतकोष हनुेछ । 

ख) वहतकोष यकभ नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राप् त फैंक िा नगयऩागरकाभा िावषणक अद्यािगधक बएका सहकायख सॊस्थाभा 
खाता खोरख याख न ुऩनेछ ।  

6.3. वहतकोष ऩरयचारन 

क) वहतकोष यकभको कम्तीभा 60 प्रगतशत कृवष कामणभा रगानी गनुण ऩनेछ । 

ख) सभूह सदस्मरे आिचमकता बएभा वहतकोषफाट ऋण/साऩटख गरन सक्नेछन ्। 

ग) सदस्मरे ऋण भाग गनण अनसूुची ४ अनसुाय गनिेदन ठदनऩुनेछ । 

घ) कृवष कामणको रागग ऋणभा ................... प्रगतशत भागसक व्माज राग्नेछ । 

ङ) अन्म ऋणभा ..................... प्रगतशत भागसक व्माज राग्नेछ । 

च) भागसक व्माज, भागसक फचत यकभ एिभ ्ऋणी सदस्मरे तोवकए फभोक्तजभ ऋण वकस्ता फझुाउन ुऩनेछ । 

छ) ऋण गरॉदा ऋण यकभको ........... प्रगतशत सेिा शलु्क फझुाउन ुऩनेछ/गरन सवकनेछ । 

ज) ............................................ फैंक............................................भा सभूह अध्मऺ/सक्तचि य कोषाध्मऺको 
सॊमिु दस्तखतफाट खाता सॊचारन हनुेछ । 

 

श्रोत/वहतकोष ऩरयचारनका उऩामहरराई भखुमतमा दईु िगण (आिचमक खचण य आन्तरयक रगानी) भा विबाजन गनण 
सवकनेछ। 

क) आिचमक खचण्  आिचमक खचण बन् नारे कामाणरम य प्रशासगनक खचण बन् ने जनाउॉदछ । 

 कामाणरम खचण (काऩी, करभ, फीर, बौचय, पाइर, यक्तजष्टय, खाता, ऩत्रऩगत्रका आठद) 

 पगनणचय खचण 
  ुिानी तथा घय बाडा/भभणत 

 अन्म सॊस्थासॉग सदस्मता गरॉदा गतनुणऩने खचण य िावषणक नविकयण खचण 
 रेखा ऩयखऺण खचण 
 साधायण सबा खचण/फैिक खचण 
 कभणचायख ऩारयश्रगभक खचण 
 विविध (सभूहको फैिकभा क्तचमा, नास्ता आठद) 

ख) आन्तरयक रगानी् आन्तरयक रगानी बन् नारे सभूह गबत्रको सदस्म फीचको रगानी बन् ने जनाउॉदछ । 

 उत्ऩादनभरुक कामण (उत्ऩादन तथा उत्ऩादन साभाग्री खरयद) 

 भर, फीउ/गफरिा, फारख सॊयऺणका रागग खयखद गनण य प्रमोग गनण 
 आमभूरक कामण गनण (फाख्राऩारन, कुखयुाऩारन आठद) 
 घयेर ुआमभरुक कामण गने (स्थानीम सीऩ, गसराई फनुाई आठद) 
 साभाक्तजक कामण जस्तै् सपाई अगबमान, ऩवहयो गनमन्त्रण, िृऺ ायोऩण, कुरो गनभाणण, स्िास््म, िाताियण सॊयऺण आठद 

 सीऩ विकास (प्मावकङ्ग, ग्रगेडङ्ग, नसणयख, तागरभ, प्रिचन, गोष्ठी, भ्रभण आठद) 
 साभाक्तजक कामण 
 ऩूॉजी रगानी, कजाण प्रिाह, शेमय खरयद आठद । 

 कृवष मन्त्रहर खयखद/भभणत  

 ................................ 
6.4. गफरम्फ शलु्क् 
क) भागसक फचत यकभ तोकेको सभमभा नगतयेभा ऩवहरो भवहना प्रगत ठदन र. ............ गफरम्फ शलु्क राग्नेछ । 

ख) दोश्रो भवहना प्रगत ठदन र. ............ गफरम्फ शलु्क राग्नेछ । 

ग) तेश्रो भवहना प्रगत ठदन र. ............ गफरम्फ शलु्क राग्नेछ । 

घ) चौथो भवहनाफाट सदस्मता खायेज हनुेछ । 



ङ) सभूहरे तोके फभोक्तजभको सभमभा ऋण वकस्ता य ब्माज फझुाउन ुऩनेछ । तोवकएको सभमािधी गबत्र नफझुाएभा प्रगत 
भवहना र. ............... प्रगत ठदन, दोश्रो भवहना र. .................. प्रगत ठदन य तेश्रो भवहना र. ............ प्रगत ठदन गफरम्फ 
शलु्क राग्नेछ । चौथो भवहना ऋण यकभ ब्माजहर  ऋणी य जभानी सदस्महरफाट असरु उऩय गरयनेछ । 

च) एक सदस्मको जभानी फसेको सदस्मरे अकोको ऩनु् जभानी फस्न ऩाउन ेछैन । 

छ) जभानी सदस्मरे ऋण ऩाउने छैन तय ऋणी सदस्मरे ऋण गतयख सकेऩगछ जभानी सदस्मरे ऋण ऩाउन सक्नेछ । 

ज) ऋण गरएको सदस्मरे अर सदस्मको जभानी फस्न ऩाउने छैन । 

झ) ऋण गरनको रागग र. ............................ सम्भ एक जना सदस्म, र. .......................... सम्भ दईु जना सदस्म 
य  

र. ............................. सम्भ तीन जना सदस्मको जभानी चावहनेछ । 

6.5. रगानीको सयुऺण 

सभूहको कुनै ऩगन सदस्मरे आफ्नो नाभभा जम्भा बएको वहतकोषको अगधकतभ 90% सम्भभात्र ऋण गरन ऩाउनेछ । मठद 
ब्मक्तिको नाभभा सॊकगरत वहतकोषको 90% बन्दा फ ख ऋण गरन ु ऩने बएभा सोहख सभूहका अन्म २ जना सदस्मको 
साभूवहक जभानीभा ऋण ठदन सवकनेछ । ऋण गरने व्मक्तिरे गतनुण ऩने साॉिा य व्माज यकभ नगतयेको/गतनण नसकेको खण्डभा 
जभानी फसेका सदस्मभापण त असरुउऩय गरयनेछ । मठद जभानीभापण त ऩगन असरु उऩय हनु नसकेको अिस्थाभा नेऩार 
सयकायको प्रचगरत गनमभानसुाय कायफाहख प्रवक्रमा अगाडी फ ाईनेछ । ऋण रगानी एिभ ्असरुउऩय गनण ऋण उऩ-सगभगतको 
स्िीकृगत गरनऩुनेछ । ऋण उऩ-सगभगतका सदस्महर कसैको ऩगन जभानी फस्न ऩाइने छैन। 

6.6. रेखा ऩयखऺण् 
कृषक सभूहरे यक्तजष्टडण रेखा ऩयखऺकफाट प्रत्मेक िषण रेखा ऩयखऺण अगनिामण रऩभा गयाउन ुऩदणछ । मसयख गरयएका रेखा 
ऩयखऺणका प्रगतिेदन िावषणक साधायण सबाको ऩूणण फहभुतफाट अनभुोदन गनुण ऩदणछ । प्रत्मेक िषणको रेखा ऩयखऺण ऩगछ 
सभूहको भनुापा सम्ऩूणण सदस्महरराई गनजहरको वहसाफ खाताभा जम्भा गनुण ऩदणछ । कक्तम्तभा ३ िषणसम्भ एकै रेखा 
ऩयखऺकराई दोहोर् माउन ऩाइने छैन । 

7. विविध 

7.1. गनिाणचन सम्फन्धी व्मिस्था् 
मस सभूहको कामण सगभगत कामभ यहेको अिस्थाभा सोहख कामण सगभगतरे य सो सगभगत कामभ नयहेको अिस्थाभा साधायण 
सदस्महरको फैिकरे गनिाणचन अगधकृत गनमिु गनेछ । सो गनिाणचन अगधकृतरे गनमिु बएको गभगतरे एक भवहनागबत्र 
गनिाणचन गयाई सक्न ुऩनेछ । सो गनिाणचनभा ऩने खचण कामण सगभगतरे व्मिस्था गनेछ । कामण सगभगतको ऩदागधकायखहरराई 
भतदान िा सहभगतद्धाया साधायण सबाको सदस्महररे छान् ने छन ्। 

7.2. ऩदािगध् 
क) कामण सगभगत सदस्म तथा ऩदागधकायखहरको ऩदािगध गनिाणक्तचत बएको गभगत देक्तख २ िषणको हनुेछ । 

ख) कामण सगभगतको ऩदािगध सभाप् त हनु १ भवहना अगािै सभूहको साधायण सबा फोराई नमाॉ कामण सगभगतको चनुाि गयाउन 
अगनिामण हनुेछ। 

ग) कामण सगभगतरे विधानभा उल्रेक्तखत आफ्नो कामणकार सभाप् त हनु १ भवहना अगाफै गनिाणचन गयाउन नसकी अिगध सभाप् त 
बएभा सो कामण सगभगतरे सदस्महरको फैिक फोराई एउटा तदथण (प्रिन्ध िा तमायख) सगभगत खडा गनेछ । उि तदथण 
सगभगतरे साधायण सबाको फैिक फोराई नमाॉ कामण सगभगतको गिन गनेछ । 

घ) कामण सगभगतको ऩदािगध सभाप् त हनु ु अगािै कामणयत कामण सगभगत कुनै वकगसभफाट बङ्ग हनु गएभा बङ्ग बएको कामण 
सगभगतरे आफ्नो क्तजम्भा यहेको कागजऩत्र, नगद, क्तजन्सी कामणबाय सभेत साधायण सबा फोराई सो सबाफाट नमाॉ कामण सगभगत 
चमन गयख उि कामण सगभगतराई फझुाई सोको बयऩाई गरन ु ऩनेछ । सो नगयेभा सभूहराई हानी नोक्सानी बएभा सोको 
क्तजम्भेिायख बङ् ग बएको कामण सगभगतरे व्महोनुण ऩनेछ । 

7.3. उम्भेदिायको अमोग्मता् 
क) (व्मक्ति) जो कृवष ऩेशाभा सॊरग्न छैन । 

ख) (व्मक्ति) जो कृषक सभूहभा छैन । 

ग) (व्मक्ति) जसरे सभूहको उद्देचम विऩयखत कामण गदणछ । 

घ) (व्मक्ति) जसको भानगसक अिस्था साभान्म छैन । 



ङ) जो पौजदायख अगबमोगभा सजाम ऩाएको व्मक्ति हो । 

च) जो सभदुामको सदस्म िा सभदुामभा खेती गयख फसेको होइन । 

7.4. अविस्िासको प्रस्ताि् साधायण सबाको सदस्महर भध्मेफाट एक गतहाई सदस्महररे कुनै ऩदागधकायख िा गसॊगो कामण 
सगभगत उऩय अविस्िासको प्रस्ताि दताण गयाउन सक्नेछन ्। उि प्रस्ताि सबाको सम्ऩूणण सदस्म सॊखमाको दईु गतहाई फहभुतरे 
ऩारयत बएभा त्मस्तो ऩदागधकायख हट्ने िा कामण सगभगत विघटन हनुेछ । तय अविस्िासको प्रस्ताि आएभा सपाईको भौकाफाट 
फक्तञ् चत गरयने छैन । 

7.5. याक्तजनाभा् मस सभूहको अध्मऺरे उऩाध्मऺ भापण त सभूह सभऺ य अध्मऺ फाहेक अन्म कामण सगभगतका 
ऩदागधकायखहररे अध्मऺ सभऺ याजीनाभा ठदन सक्नेछन ्। कामण सगभगतको फैिकफाट स्िीकृत नबएसम्भ गतनीहर आफ्ना 
ऩदभा फहारख यहख यहनेछन ्। 

7.6. विधान सॊशोधन् सभूहको विधान सॊशोधन गनण आिचमक देक्तखएभा साधायण सबाका कक्तम्तभा 51 प्रगतशत सदस्महरको 
उऩक्तस्थगतभा विधान शॊसोधन प्रस्ताि ऩेश गरयनेछ । उऩक्तस्थगत सदस्महर भध्मेका दईु गतहाई फहभुतफाट विधान सॊशोधन 
प्रस्ताि ऩारयत बएभा विधान सॊशोधन गरयनेछ । मसयख सॊशोगधत विधान भन्थरख नगयऩागरकाको कामाणरमफाट प्रभाक्तणत 
नबएसम्भ सॊशोधन बएको भागनने छैन । 

7.7. गनमभ फनाउने्   साधायण सबारे मस विधानको अगधनभा यहख आिचमक गनमभहर फनाउन सक्नेछ । 

7.8. उऩ-सगभगतहर्  साधायण सबा एिभ ्कामण सगभगतरे आफ्ना कामणक्रभहर सञ् चारन गयख सभूहको रक्ष्म य उद्देचम प्राि 
गनण उऩ-सगभगतहर फनाउन सक्नेछ । 

7.9. विघटन् सभूहको विधान फभोक्तजभ कामण सञ् चारन गनण नसके िा उद्देचम प्राि गनण असपर बए िा ३ िषणसम्भ सभूह 
नविकयण नबएभा स्ित् सभूह विघटन हनुेछ । मसयख सभूह विघटन बए सभूहको फचत यकभ सदस्महरराई वपताण गयख 
भन्थरख नगयऩागरकाराई जानकायख ठदन ुऩदणछ ।  

7.10. सदस्म त्मागभेा िा भतृ्म ुबएभा वहतकोषको यकभ वपताण्  
कुनै ऩगन सदस्मरे सभूह छोड्न चाहेको खण्डभा गनजको नाभभा सॊकरन बएको वहतकोष यकभफाट 3% कट्टा गयख फाॉकी 
यकभ बिुानी ठदइनेछ । मठद कुनै सदस्मको भतृ्म ु बएभा गनजरे फचत गयेको सम्ऩणुण यकभ गनजको सफैबन्दा नक्तजकको 
हकदायराई सभूहरे ठदने व्माज सवहत वपताण ठदइनेछ ।  

7.11. अिसयको फाॉडपाॉड् 
सभूहरे कुनै ऩगन सॊघ/सॊस्था/कामाणरमफाट ऩाएको कुनै ऩगन अिसय साभाग्रीहर आिचमकता हेयख सभूहको फैिकफाट गनणणम 
गयाई ऩारोऩारो गयख सफै सदस्मरे ऩाउने गयख व्मिस्था गरयनेछ । 

7.1२. सभूहको चर, अचर सम्ऩक्ति् सभूह विघटन बए ऩच चात सभूहको चर अचर सम्ऩक्ति भन्थरख नगयऩागरकाको हनुेछ। 

 

         सभूहको छाऩको नभूना       
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हयऱसम्म असऱु गनन बयॉकी रकम रु.:
बैंक वय कुनै सॊस्थयमय जम्मय गरेको भएाः
बैंक वय सॊस्थयको नयमाः
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महहऱयाः परुुषाः जम्मयाः

सनयसमत बैठक बस्ने समसताः
बैठक बस्ने समयाः 

समूह दतयन अनसूुचि फयरम

अनसूुचि १ 

समूहको हववरण
समूहको नयमाः 
ठेगयनयाः
समूह गठन गरेको समसताः



स िंचित अस िंचित म. प.ु म. प.ु

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

हस्ताक्षर  म्पर्क  निं.

अन ूुचि २

 दस्यहरुर्ो वििरण
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ऺेत्रफऱ 
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सबक्री पररमाण 

(कक.ग्रा.)
सबक्री मूल्य 
रु. (इकाई)

सबक्री मूल्य 
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कायक कववरण

सहभागी सदस्य संख्या

प्राप्त सहायता/सामाग्री्
1. ..................................................... बाट 
2. ..................................................... बाट 

खदु आम्दानी (कुऱ आम्दानी - ऱागत खचक)

अनसूुची ८
प्रगसत कववरण



मभम िः 207......./........./.......... 

श्रीभान ्प्रभखु प्रशासकीम अमधकृ  ज्मू, 
 भन्थरी नगयऩामरकाको कामाारम,   

  भन्थरी, याभेछाऩ । 

 

विषमिः कृषक सभूह द ाा गयी ऩाउॉ बन्न ेफाये । 

भहोदम, 
 उऩयोक्त सम्फन्धभा याभेछाऩ जिल्रा, भन्थरी नगयऩामरका, िडा नॊ. ......... टोर 
............................................................ भा मभम  ............................................... भा गठि  
श्री .............................................................. कृषक सभूह मस नगयऩामरकाभा मनमभानसुाय द ाा गयी 
ठदन ुहनु हाठदाक अनयुोध छ । 

मनिेदकिः 

नाभिः.......................................... 

ऩदिः.......................... 

िेगानािः ................................................ 

सम्ऩका  नॊ. : ......................................... 

सॊरग्न कागिा हरिः 
१. सभूहको मनर्ाम प्रम मरवऩ । 

२. सभूहको विधान २ प्रम  । 

३. अनसुजुि पायाभ 1 य 2 (बयेको थान 1) । 

४. िडा कामाारमको मसपारयस । 

५. नागरयक ा प्रभार्-ऩत्रको प्रम मरवऩ सभूहभा आिद्ध सफै सदस्महरको । 

६. िग्गा धनी ऩिुााको प्रम मरवऩ (कामा समभम को) । 

७. म यो म येको यमसद (कामा समभम को) । 

 

वपल्डस् यीम कृवष प्राविमधकको 

नाभिः 

ऩदिः 

दस् ख िः 

मभम िः  

 

र.१० को हरुाक 
वटकट 



मभम िः 207७/........./.......... 

श्रीभान ्प्रभखु प्रशासकीम अमधकृ  ज्मू, 
 भन्थरी नगयऩामरकाको कामाारम,   

  भन्थरी, याभेछाऩ । 

 

विषमिः कृषक सभूह नविकयर् गयी ऩाउॉ बन्न ेफाये । 

भहोदम, 
 उऩयोक्त सम्फन्धभा याभेछाऩ जिल्रा, भन्थरी नगयऩामरका, िडा नॊ. ......... टोर 
................................................................ भा मभम  ........................................... भा गठि  
श्री ....................................................................... कृषक सभूह मनमभानसुाय नविकयर् गयी ठदन ु
हनु हाठदाक अनयुोध छ । 

मनिेदकिः 

नाभिः.......................................... 

ऩदिः.......................... 

िेगानािः ................................................ 

सम्ऩका  नॊ. : ......................................... 

आिश्मक कागिा हरिः 
१. सभूहको मनर्ामको प्रम मरवऩ । प्रभार्ऩत्रको प्रम मरवऩ । 

२. सॊिामर  िावषाक कामाक्रभहरको प्रम िेदन । 

३. िडा कामाारमको मसपारयस । 

४. म यो म येको यमसद (कामा समभम को) । 

५. अनसुिुी १, 2, 8 । 

६. नागरयक ा प्रभार्-ऩत्रको प्रम मरवऩ सभूहभा आिद्ध सफै सदस्महरको (मस आ.ि. 077/78 भा 
भात्र) 

 

वपल्डस् यीम कृवष प्राविमधकको 

नाभिः 

ऩदिः 

दस् ख िः 

मभम िः 

 

र.१० को हरुाक 
वटकट 


