
 

 

 

 

 

 

सनुछहरी गाउँपालिका 

कृषक समहू  गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविवध, २०७७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सनुछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोवाङ,रोल्पा 

५ नं प्रदशे नेपाि 

 

 

 

स्वीकृत लिलत-२०७७/०४/२६



 

1 
 

सनुछहिी गाउँपावलका, पोबाङ, िोल्पा 

कृषक समहू  गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविवध, २०७७ 

 

गाउँकार्ाापालिका वैठकवाट स्ववकृत लिलतिः २०७७।०४।२६ 
 

प्रस्तािनााः 

पिम्पिागत कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालन प्रणालीलार्य विकवसत गिी बैज्ञावनक प्रविवध अबलम्बन गर्द ै

कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालन पेशालार्य विविवधकिण, व्यिसार्ीकिण मार्य त औधोवगकिणको वनवमत्त 

कृषकलार्य नर्ाँ प्रविवध तर्य  आकर्षयत ि उत्सपे्ररित गिी कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालन प्रविवधलार्य सिल ि 

सहज रूपमा कृषक माझ पुर्ायर् कृषकहरूको िैर्विक तथा संस्थागत विकासका लावग कृषक समूह गठन 

परिचालन ि वनर्मन गनय स्थानीर् सिकाि सचंालन ऐन २०७४ र्दर्ा ११ को उपर्दर्ा २ को खण्ड र्द (५) 
बमोवजम कृषक समूह गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविवध, २०७७ तर्ाि गिी लागु गरिएको छ ।  

kl/R5]b —! 

k|f/lDes 

!=  ;+lIfKt gfd / k|f/DeM 

-!_ o; lgb]{lzsfsf] gfd æs[ifs ;d"x u7g tyf kl/rfng ;DaGwL sfo{ljlw, @)&&Æ /x]sf] 5 .     
-@_ of] sfo{ljlw ufpsfo{kflnsfsf] a}7saf6 :jLs[t ePsf] ldlt b]lv nfu' x'g]5 .    

@=  kl/efiffM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf,   
-!_ æ;d"xÆ eGgfn] Joj;flos s[lif/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालन k|0ffnL cjnDag ug]{ p2]Zosf nflu u7g 

ePsf न्युनतम ७ जना  वा अधिकतम ३० जनासम्मको कृषकहरूको समुहलाइ जनाउनेछ  
-@_ æs[ifsÆ eGgfn] ;'g5x/L ufpkflnsf If]q leq /x]sf s[lif/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालन pTkfbgdf k|ToIf 

;+nUg ePsf] JolStnfO{ ;Demनु kb{5 .  

-#_ æufpkflnsfÆ eGgfn] ;'g5x/L ufpkflnsfnfO{ hgfpg] 5 .   

-$_ æufpsfo{kflnsfÆ eGgfn] ;'g5x/L ufp sfo{kflnsfnfO hgfpg] 5 .  

-%_ æsfof{noÆ भन्नाले ;'g5x/L ufp sfo{kflnsfsf] sfof{nonfO{ hgfpg] 5 .  

-^_ æशाखाÆ eGGffn] ;'g5x/L ufp sfo{kflnsfaf6 ;+rfng हुने] s[lif/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालन ;]jf संचालन 

ि सम्पार्दन ug]{ sfof{nonfO{ hgfpg] 5 .  

-&_ æ;]jf s]Gb|Æ eGGffn] ;'g5x/L ufp sfo{kflnsfaf6 ;+rfng xg] s[lif/पशु सेिा शाखा अन्तिगत 

िडास्तिमा संचावलत कृवष/पशु ;]jf k|;f/ ug]{ sfof{nonfO{/र्कार् समेतलार् hgfpg] 5 .  

-*_ æsfof{no k|d'vÆ eGgfn] ufp“ kflnsf, प्रमुख प्रशासककर् अवधकृतnfO{ ;Demg' kb{5 .  

-(_ æ शाखा| k|d'vÆ eGgfn] ;'g5x/L ufp“ kflnsfsf] s[lif/पशु सेिा शाखा| k|d'vnfO{ hgfpg] 5 .   

-!)_ æ ;]jf s]Gb| k|d'vÆ eGgfn] ;'g5x/L ufp“ kflnsfsf] s[lif/पश ुसेिा शाखा अन्तिगत िहकेा िडास्तिका 

;]jf s]Gb|/र्कार् k|d'vnfO{ hgfpg] 5 .   

-!!_ æcWoIfÆ eGgfn] o;} sfo{ljlw adf]lhd ul7t ;d"xsf] अध्र्क्षnfO{ hgfpg] 5 . 

-!@_ æpkfWoIfÆ eGgfn] o;} sfo{ljlw adf]lhd ul7t ;d"xsf] pkfWoIfnfO{ hgfpg] 5 .  

१३ æ;lrjÆ eGgfn] o;} sfo{ljlw adf]lhd ul7t ;d"xsf] ;lrjnfO{ hgfpg] 5 . 

१४ æ;b:oÆ eGgfn] o;} sfo{ljlw adf]lhd ul7t ;d"xsf] ;b:onfO{ hgfpg] 5 .  
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१५ æकृवष व्यिसार्Æ eGgfn] विवभन्न जातका अन्न बाली/र्दलहन बाली/तेलहन बाली/तिकािी बाली/र्लरु्ल 

बाली/नगर्द े बाली/आलु बाली/मसला बाली/मौिीपालन/च्र्ाउ खेवत/िेशम खेवत/उखु खेवत आकर्दको सामुवहक तथा 

व्यविगत रुपमा गरिने व्यिसावर्क कार्यलार् nfO{ hgfpg] 5 । 

१६ æपशुपालन व्यिसार्Æ eGgfn] विवभन्न जातका गार्/भैंसी/भेडा/बाख्रा/बंगुिपालन आकर्दको सामुवहक तथा व्यविगत 

रुपमा गरिने व्यिसावर्क कार्य æपंक्षीपालन व्यिसार्Æ eGgfn] विवभन्न जातका मासु तथा अण्डाका लावग 

ब्रोर्लि/लेर्ससय/स्थावनर् कुखुिापालन ि हांसपालन आकर्दको सामुवहक तथा व्यविगत रुपमा गरिने व्यिसावर्क कार्य तथा 

æमत्सस्र्पालत व्यिसार्Æ eGgfn] विवभन्न जातका माछापालन आकर्दको सामवुहक तथा व्यविगत रुपमा गरिन े

व्यिसावर्क कार्यलार् nfO{ समेत hgfpg] 5 । 

kl/R5]b – @  

कृषक समहु गठनको उदे्दश्र्ाः 
 

३.  विवभन्न कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालन सम्बन्धी कार्यहरूको सम्पार्दनका लावग कृषकहरूका माझ  गरिन े

उन्नत कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालन प्रवबवध प्रचाि प्रसाि कार्यलाई सहज तुल्र्ाउन कृषकहरूको कृवष/पशपुकं्षी 

तथा मत्सस्र्पालन सम्बन्धी वनणयर् क्षमता नेतृत्सि विकास गनय, कृषक बचत मार्य त सामुर्दावर्क विकास ि सामुर्दावर्क 

पुँजीको विकास लगार्तका कार्यहरुमा सेिा प्रिाहका लावग कृषक समूह सवजलो ि कर्दगो माध्र्म भएकोले स्थानीर् 

स्तिमा कृषक समूह गठन गनय आिश्र्क िहकेो छ । र्स कार्यविवध बमोवजम गठन हुन ेसमूहको उदे्दश्र् वनम्नानसुाि 

छनस ।  
 
 

१. समूह सर्दस्र्हरूको बसोबास भएको भौगोवलक गाउँ टोल क्षेत्रको जलिार् ु सुहाउँर्दो बालीनाली,पश ु

पंक्षी तथा मत्सस्र्पालनहरुमा व्यिसार्ीकिण ि वबवबवधकिणका नर्ाँ प्रविवध अपनाउँर्दै उत्सपार्दन ि 

उत्सपार्दकत्सि िृवि गनुय  । 
२. समूहमा उन्नत पशुपंक्षी,मत्सस्र् विकास,बीउवबजन तथा िासार्वनक मल लगार्तका कृवष उत्सपार्दन 

सामग्रीहरूको व्यिस्थापन गनुय । 
३.  खेतीर्ोग्र् जवमनमा तथा चिनघाँस/डालेघाँस खेवतमा वसचाईको व्यिस्थापन गनुय । 
४. प्राङ्गारिक उत्सपार्दनमा जोड कर्दनु । 
५. कृवष सामग्री तथा कृवष/पशुपकं्षी तथा मत्सस्र्पालन उपजहरूको बजािीकिण जस्ता कार्यहरु गनुय । 
६. कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालन उत्सपार्दन प्रबियन, प्रशोधन तथा बजािीकिण जस्ता कार्यहरु गनुय । 
७. भकािो सुधाि गनुय ।  
८. मौिीपालन ि च्र्ाउ खेवत गनुय । 
९.  बेमौसमी तथा मौसमी तिकािीहरुको उत्सपार्दन ि बजािीकिण गनुय । 

 नर्ाँ-नर्ाँ ग्रामीण कृवष/पशुपकं्षी तथा मत्सस्र्पालन प्रविवधको पिीक्षण ि अबलम्बन गनुय । 
             १०.सिकािी तथा गिैसिकािी एिं समुर्दार्मा आधारित वनकार्हरुसँगको साझेर्दािी ि सहकार्यमा  कृवष 

/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र् विकास सम्बन्धी विवभन्न कार्यक्रमहरु संचालन गनुय  । 
             ११. तिकािी/बहु िर्षयर् घाँस/डालघेाँसका नसयिीहरु उत्सपार्दन गनुय 

१२.जैविक विविधता संिक्षण संिियन ि विकास गनुय । 
१३. कृवष िन िाताििण संिक्षण संिियन ि विकासका सबै कार्यक्रमहरु संचालन गनुय । 
१४. मावसक बचत ि ऋण परिचालन गनुय । 
१५. समहूले तोके बमोवजमका कृवष/पशुपकं्षी तथा मत्सस्र् विकास सम्बन्धी अन्र् विविध कार्यहरु गनुय । 



 

3 
 

  
परिच्छेर्द - ३ 

कृषक समहू गठन तथा समहू र्दताय 
 
 ४. समूहमा कृषक सखंर्ााः एकै जातको पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालनमा समेट्न सककने पशुपकं्षी तथा मत्सस्र्पालनकताय 

ि खेवतर्ोग्र् जग्गाको एउटै ब्लक बनाउन सककने गिी जग्गाको भोगचलन कतायहरु िा एकै उदे्दश्र्का साथ सामवुहक 

सहर्ोगमा एक घिधुिीबाट एक जना मात्र सर्दस्र् िहने गिी कृषक समूह गठन गनय सके्नछनस । 
 
 ५. कार्ायलर्बाट सहजीकिणाः उन्नत कृवष/पशपुंक्षी तथा मत्सस्र्पालन प्रणाली अपनाउनका लावग समहू गठन गिी 

कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालन प्रसाि कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषकहरुबाट अनिुोध भएमा सम्बवन्धत 

प्राविवधकले कृवष/पशुपकं्षी तथा मत्सस्र्पालन समूह गठन तथा परिचालन गने कार्यमा सहजीकिण गन ेछनस । 
 
६. स्टेशनिी सहर्ोगाः समूह गठन गनयका लावग कार्ायलर्ल ेसमूह बैठकको लावग िवजस्टि कलम, र्ार्लहरू लगार्त 

केही स्टेशनिी खचयका लावग गाउँपावलकाको बजेट उपलब्ध भए सम्म सहर्ोग गनय सके्नछ । 
 
७. समहू र्दतायका लावग वनिरे्दन कर्दनपुनाेः   समूहबाट तर्ाि गरिएको २ प्रवत विधानको सबै पानामा समूहका सबै 

सर्दस्र्हरूबाट प्रमावणत गरि सम्बवन्धत िडा कार्ायलर्को वसर्ारिस सवहत अनुसूची- १ बमोवजम वनिेर्दन 

कर्दनुपनेछ । र्स अवघ वजल्ला कृवष विकास/पशु सेिा कार्ायलर् िा अन्र् कुनै संघ/संस्थाहरुमा र्दताय भएका समहूको 

हकमा पुिाना प्रमाणपत्रहरु तथा प्रगवत र्देवखने अन्र् कागजातहरु समेत संलग्न िाख्नुपनेछ । 
 
८. समहूको आफ्नो विधान लोगो ि छाप हुन ुपनाेः समूहको विधानको साथमा समहू बैठकको वनणयर्, समहू र्दतायको 

लावग कार्ायलर्लार्य लेवखएको पत्र ि अनुसूची – २ बमोवजमको सर्दस्र् कृषकहरूको विििण िाख्नु पन ेछ । समहूल े

आफ्नो विधान तर्ाि गनयका लावग मस्र्ौर्दा विधान कार्ायलर्बाट प्राप्त गनय सके्नछनस । उि मस्र्ौर्दा विधानलार्य 

आफ्नो भैगोवलकता उर्देश्र् अनकुुल परिमाजयन गनय सककनेछ । समूहको आफ्नै लोगो ि छाप हुने छ ।  
 
९. सिय सम्मत ि सहमवत समहू वनणयर्को आधािाः   समहू गठन गर्दाय समूहमा िहन े विवभन्न पर्दावधकािी सिय 
सम्मतबाट चर्न हुनेछनस । कुनै ककवसमल े सियसम्मत हुन नसकेमा प्रचवलत व्यिस्था बमोवजम वनिायचन द्वािा 

सर्दस्र्हरुबाट पर्दावधकािीहरु चर्न गरिन े छनस । र्सिी गरिने वनिायचनमा समूहको अनुिोधमा गाउँपावलकाबाट 

सहजीकिण हुन सके्नछ ।  
 
 १०. समहू र्दतायमा र्दस्तिुाः उपिोि बमोवजम र्दताय हुन आएको वनिेर्दन उपि कार्ायलर्/सम्बवन्धत शाखाले प्राप्त 

वनिेर्दन उपि आिश्र्क प्रकक्रर्ा पूिा गिी समूह र्दताय गनुय पछय भन्ने लागेमा रु. ५००। पांच सर् को िाजश्व शलु्क वलर्य 
सम्बवन्धत कृवष/पश ुसेिा शाखामा कृषक समूह र्दताय गिी कृषक समूह र्दताय प्रमाणपत्र उपलब्ध गिाउने छ । 
  
११.  समहू र्दताय िवजष्टि ि र्दताय प्रमाण पत्राः  कार्ायलर्/कृवष/पशु सेिा शाखाको वनणयर् अनुसाि र्दताय गरिन े

समूहलाई अनुसूवच ५ बमोवजम र्दताय िवजष्टि खडा गिी र्दताय भएपवछ सो समूह कार्ायलर्/कृवष/पश ुसेिा शाखामा 

अवभलेखीकिण भएको मावननछे ि अनुसुवच ६ अनुसािको समुह र्दताय प्रमाणपत्र कर्दर्नेछ  । समूह र्दताय भएपवछ र्स्ता 

समुहहरुले संघ/प्रर्देश/गाउँपावलकाबाट सञ्चालन गरिन े कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र् विकास कार्यक्रममा 

सहभागी/साझेर्दािी/सहकार्य गनछेनस  
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१२. समहू निीकिणाः  समूह गठन ि र्दताय उपिान्त प्रत्सर्ेक २ आर्थयक िषय पूिा भर्सके पवछ निीकिण गनुय पनछे । 

कृषक समूह नविकिणको लावग कृषक समूहल ेप्राप्त गिेको कृषक समूह र्दताय प्रमाणपत्र सवहतको वनिेर्दन सम्बवन्धत 

िडामा संचावलत सेिा केन्र/र्कार् मार्य त िा कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र् विकास शाखामा सोझै  म्र्ार्द सककएको 

३५  कर्दनवभत्र पेश गनुयपनछे । निीकिणको लावग रू २५०। को िाजश्व वलर्य नविकिण गरिनेछ । म्र्ार्द सककएको 

३६ औं कर्दनर्देवख एक िषयसम्म रु. १००। बढी िाजश्व शलु्क वलर्य नविकिण गरिनेछ । 
 
 

परिच्छेर्द - ४ 
कृषक समहू परिचालन 

 
 १३. मावसक बठैक बस्नपुनाेः  समूह गठन पश्चात कृषकहरु कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र् विकास कार्यहरूका बािेमा 

छलर्ल गने, वनर्वमत रुपमा मवहनामा एकपटक समूह बैठक अवनिार्य रुपमा बस्नुपन ेछ । समूहको आिश्र्कता ि 

अनुकुलता अनुसाि जुनसुकै बेला पवन समूहको बैठक बस्नछे । 
 
 १४. समहू  बचत ि परिचालनाः  समुह बैठकको वनणयर् अनसुाि मावसक बैठकमा सर्दस्र्हरुले मावसक बचत समते 

जम्मा गनेछनस ।  समूह बचत कोषबाट कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालन प्रर्ोजनका लावग तोककए बमोवजमको 

ब्र्ाजर्दिमा सर्दस्र्हरुल ेऋण वलन पाउने छनस ।  
 
 १५. समहूको बैंक खाता सचंालनाः नवजकको पार्क पने बैंकमा बैंक खाता खोवलनछे, जसमा अध्र्क्ष ि  कोषाध्र्क्ष 

अवनिार्य तथा समहूको वनणयर् अनुसाि समुहल ेआिश्र्क ठानेको अिस्थामा कम्तीमा अन्र् १ जना सर्दस्र् समतेको 

संर्ुि र्दस्तखतमा खाता सञ्चालन हुनछे । 
 
 १६. कुखिुा/बाख्रा बृवि विकास पात्रो /बाली पात्रो कार्यर्ोजना तर्ाि गनाेः  समूहमा सर्दस्र्हरुल ेप्राविवधकको 

सहर्ोगमा कुखिुा/बाख्रा बवृि विकास पात्रो /बाली पात्रोको लावग आिवधक (मावसक, चौमावसक, िार्षयक) 
कार्यर्ोजना तर्ाि गनछेनस । 
 
 १७. समहूको वनणयर् समहू पिवतमा गरिन ु पनाेः समूहमा आर्पन े प्राविवधक समस्र्ाहरु सम्बन्धी प्रावबवधकको 

सहर्ोगमा वनिािण गनेछनस । समूहमा आर्पने अन्र् समस्र्ाहरू समूहको वनणयर् अनुसाि समाधान गरिन ुपनछे । सो 

हुन नसकेमा प्रचवलत व्यिस्था अनुसाि हुनेछ । समूहको अनिुोधमा कार्ायलर्/कृवष/पश ुसेिा शाखाबाट सहजीकिण 

गनय सककनेछ । 
 
 १८. समहूको िेकडयाः  समूहल ेआफ्नो िेकडय अद्यािवधक गिी िाख्नु पनेछ साथ ैप्रत्सर्ेक बैठकको मार्न्र्टु उठार् हिेक 

वनणयर्हरुको िेकडय िाख्नु पनेछ । 
 
 १९.  पशपुकं्षी/माछापालन/खतेी खचयको विििण िाख्नपुनाेः    समूहका प्रत्सर्ेक सर्दस्र्हरुले आरु्ल ेपालन गिेको 

पशुपंक्षी ि माछापालन बाट प्राप्त भएको र्दधु अण्डा ि मासुको उत्सपार्दन लगाएको बालीको उत्सपार्दन, भण्डािण, 
ढुिानी, बजािीकिण, लगार्तका सबै कार्यहरुको लागत खचयको विििण िाख्नुपनछे साथ ै गाउँपावलकाबाट माग 

भएको अिस्थामा उपलब्ध गिाउनुपनेछ । 
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२०. प्रगवत प्रवतिरे्दन ि समीक्षााः  समूहल े प्रत्सर्ेक मवहना मावसक बैठकमा गरिएका वनणयर्हरूको कार्ायन्िर्न 

अिस्था, प्राप्त भएको उपलवब्ध ि प्रगवतहरु, परिआएका समस्र्ाहरु, समस्र्ा समाधान गनयका लावग गरिएका 

प्रर्ासहरु, ि सोको प्रवतर्ल, पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालनको अिस्था उि पालन बाट र्दधु अण्डा माछा 

मासुउत्सपार्दनमा भएको खचय ि उत्सपार्दन पश्चात बेच विक्री गिी हुन आएको आम्र्दानी बालीनालीको अिस्था, बाली 

लगाउँर्दा भएको खचय ि बाली कटानी उपिान्त वबक्री गिी भएको आम्र्दानी  आकर्द कार्यहरूको चौमावसक समीक्षा 

गनुयपने छ । 
 
 २१. समहूमा मलेवमलाप हुनपुनाेः  सर्दस्र्हरुल ेसमूहका आपसमा मेलवमलापको भािना कार्म िाख्नु पनछे ।  र्स 

समूहका बैठकहरुमा समूहका सर्दस्र्हरुल े वनजी िैर्विक विषर् उपि छलर्ल गर्दाय उपर्िु हुन्छ  भन्न ेसमूहलाई 

लागेमा र्स्ता विषर्हरु उपि समेत छलर्ल गिी सामावजक सद्भाि, सहकार्य साझेर्दारिता िृविमा र्ोगर्दान गनय 

सके्नछनस । 
  
२२. व्यिसार् र्दताय गनुयपनाेः  कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालन कार्यलाई व्यिसार्मूलक रुपान्तिणका लावग समूह 
गठन गरिन े भएकोले समूहका सर्दस्र्हरु वमलिे समूहगत रुपमा सञ्चालन गन े कृवष/पशपुंक्षी तथा मत्सस्र्पालन 
व्यिसार् गाउँपावलकामा र्दताय गनुयपनेछ । 
 
२३. गाउँपावलकाको कार्यक्रममा सरिक हुनपुनाेः  कृषक समूह गाउँपावलकाबाट सञ्चालन हुने कुनैपवन ककवसमका 

कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालन िा गैि कृवष कार्यक्रमहरूलाई सर्ल पानय सहर्ोग गनुय पनेछ । 
 
२४. अन्र्लार् पवन ज्ञान बझुाउनपुनाेः  समूह गठन ि कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालन प्रवबवध अभ्र्ासको क्रममा 

पाएको ि आरू्मा भएको ज्ञान सो सम्बन्धी अवभरुची िाख्ने अन्र्लार् पवन बुझाउनु पनछे ।  समहूल ेकृवष/पशपुकं्षी 

तथा मत्सस्र्पालन प्राविवधक ि अन्र् कृषकहरूको वबचमा सहजीकिणको कार्य पवन गनय सके्नछनस । 
 
 
 

परिच्छेर्द – ५ 
कृषक समहूको वनर्मन ि पािर्दर्शयता 

 
२५. िार्षयक लखेा परिक्षण ि साियजवनक सनुिुाईाः  समूहले िार्षयक रुपमा वनर्मानुसाि लेखापिीक्षण गिाउन ु

पनेछ ।  त्सर्स्त ैिषयको एकपटक साबयजवनक सुनाई पवन सञ्चालन गनुयपनछे । 
 
 २६. िार्षयक साधािणसभााः  समूह गठन भई र्दताय भएको ३ मवहना वभत्र ि प्रत्सर्ेक आर्थयक िषयको पवहलो ३ 

मवहना वभत्रमा समूहले साधािणसभाको आर्ोजना गनुयपनछे ।  साधािणसभामा बार्षयक कार्यक्रमको प्रगवत, 
समीक्षा, िार्षयक आर्को विििण, आउँर्दो िषयको कार्यक्रमहरूको तजुयमा लगार्त वनर्मानुसाि सम्पार्दन गनुयपन े

कार्यहरु समेत पारित गनुयपनछे ।  र्सको  १ प्रवत कार्ायलर्/कृवष/पशु सेिा शाखामा प्रवतिेर्दन उपलब्ध 

गिाउनुपनेछ । 
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 २७. अवधिशेन ि विशषे अवधिशेनाः  समूहको सिोच्च अङ्ग समूहको अवधिेशन हुनछे । अवधिेशन गन े अिवध 

समुहको विधान बमोवजम वनधायिण हुनेछ ।  विधानमा विशेष अवधिेशन व्यिस्था समेत गनय सके्नछ । 
 
 २८. समहूको अनगुमनाः  र्स गाउँपावलकाको अनगुमन व्यिस्था बमोवजम गाउँपावलकाबाट  एिं गाउँपावलका 

संगको समन्िर्मा नेपाल सिकािका सिै वनकार्हरुले कृषक समूहका कक्रर्ाकलाप एिं समूहका कागजातहरूको 

अध्र्र्न, अिलोकन ि अनगुमन गिी पृष्ठपोषण प्राप्त गनय सके्नछनस । प्राप्त पृष्ठपोषण हरु उपि समहू बैठकमा छलर्ल 

गिी वनणयर् गनुयपनछे । 
 

परिच्छेर्द – ६ 
विविध 

 
२९. समहू वनष्कृर्को अिस्थााः लगाताि ३ मवहनासम्म मावसक बैठक नबसेमा, समूहले कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र् 

विकास प्रसाि कार्यमा अवभरुवच निाखेमा, अन्र् विवभन्न कािणहरुल ेसमूह वनष्कृर् भएको गुनासो प्रमावणत भएमा 

समुह वनवष्क्रर् भएको मावननेछ । 
 
३०. समहू विघटन हुन सके्नाः  पटक पटक समुहको  विधान विपरित कार्य गिेको प्रमावणत भएमा, सिकािी 

जार्जेथा  वहनावमना िा र्दरुूपर्ोग गिेमा, वनष्कृर् भएमा, समूहको वनणयर् अनुसाि समूह वबघटन गरिएमा, 
प्रचवलत वनर्म विपरित कार्यहरु गिेमा स्थानीर् टोल विकास संस्था समेत िडा कार्ायलर्को वसर्ारिसमा कृवष/पश ु

सेिा शाखा/ तथा िडामा संचावलत सेिा केन्र/र्कार्बाट छानवबन गिी समूह विघटन गनय उवचत र्देवखएमा 

विघटन गरिनेछ । ति समूह  सर्दस्र्हरुबाट जम्मा भएको बचत िकम समूहको अवभलेखको आधािमा सािा ब्र्ाज 

वबतिण गरिन ेछ । अन्र् सम्पणुय चलअचल सम्पवत्त गाउपावलकामा सुवम्पनु पनेछ । 
 
३१. सशंोधनाः  आिश्र्कता ि औवचत्सर्ताको आधािमा गाउँकार्यपावलकाको वनणयर् अनुसाि कार्यविवध संशोधन गनय 

सककनेछ । 
 
३२. बाधा अड्काउ रु्काउनाेः  र्स कार्यविवध सम्बन्धी कुनै बाधा अड्काउ पिेमा कार्यपावलकाले बाधा अड्काउ 

रु्काउन सके्नछ । 
 
३३. खािेजी ि  बचाउाः  र्स कार्यविवध  हुन ुभन्र्दा अवघ भए गिेका कार्यहरु र्सै कार्यविवध बमोवजम  भएको 

मावनने छ।  र्स कार्यविवधमा उल्लेवखत कुिाहरु प्रचवलत कानून बमोवजम बावझएमा बावझएको हर्दसम्म स्िताः 

खािेज हुनेछ ।  
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अनसुचुी – १ 
(कार्यविवधको बुरँ्दा न.ं ४ बमोवजम समहू गठनका लावग कार्ायलर्मा कर्दर्न ेवनिरे्दन) 

 
 
 
श्री मानस शाखा प्रमुख ज्रु् 
सुनछहिी गाउँपावलकाको कार्ायलर्, कृवष/पशु सेिा शाखा 
पोबाङ, िोल्पा ।                         वमवताः 

 
विषर्ाः समूह र्दताय गरिपाउँ ।  
 

हामी सुनछहिी गाउपावलका अन्तिगत िडा नं........ का कृषकहरु संगरठत भर् ................... 
पालन/बाली/खेती विषर्को समुह गठन गिी सामुवहक प्रकक्रर्ा द्बािा कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालन विकास 

कार्यक्रममा सहभागी हुन संलग्न विििण बमोवजम समूह गठन गिेका छौ । समूह गठन ि परिचालन बािेमा सुनछहिी 

गाउँपावलकाको वनर्मािली, मागयर्दशयन, कार्यविवध ि प्रचवलत कानून अनुसाि कार्य गनछेों । समूह र्दताय गिी पाउँ 

भनी र्ो वनिेर्दन पेश गर्दयछों  । 
 

 
 
 
वनिेर्दक  
समूह अध्र्क्षको सहीाः 
समूह अध्र्क्षको नामाः 
समुहको नामाः 
ठेगानााः 
सम्पकय  र्ोन नं.  
समूहको छापाः 
वमवताः  

 
 
सलंग्न कागजातहरूाः 

१. समूहको पवहलो बैठकको वनणयर्को प्रवतवलवप पानााः 
२. समुहको र्दोश्रो बैठकको वनणयर्को प्रवतवलवप पानााः 
३. अनुसूची २ अनुसािको समूह सर्दस्र्हरूको विििण पानााः 
४. अनुसूची ३ अनुसािको विधान पानााः 
५. कार्य सवमवतका पर्दावधकािीहरुको नागरिकता प्रवतवलवप पानााः 
६. अन्र् केही भए सोको विििणाः  
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अनसुचूी – २ 
समहू सर्दस्र्हरूको विििण 
 
समूहमा िहकेा सबै सर्दस्र्हरूको विििण सम्बवन्धत सर्दस्र्लार्य न ैसोधेि लेख्न ुपर्दयछ । विििण हिेरे्ि भए पवछ 

पुनाः तर्ाि गरि वनर्वमत रूपल ेसच्र्ाउनु पर्दयछ ।  
 
क. कृवष समहु र्दतायको लावग समहू सर्दस्र्हरूको विििण 

 
समूहको नामाः      ठेगानााः  
गठन वमवताः 
 

क्र.
सं. 

सर्दस्र्हरूको नाम पर्द उमेि जवमनको 

के्षत्रर्ल 
जवमनको  
ककवसम 
(ससंवचत/अससंवच

त) 

मवहला  पुरूष जनजाती र्दवलत मधेसी अन्र् 

            
            
            
            
            
            

 
 
 
ख. पश ुपकं्षी तथा मत्सस्र्पालन समहु र्दतायको लावग समहू सर्दस्र्हरूको विििण 

 
समूहको नामाः      ठेगानााः  
गठन वमवताः 
 

क्र.
सं. 

सर्दस्र्हरूको नाम पर्द उमेि गार् 

भैसी 
भेडा 

बाख्रा 
संुगुि 

बंगुि 
कुखुिा 

हांस 
मा

छा 
पुरू

ष 
मवहला  जन 

जाती 
र्दवलत मधेसी अन्र् 
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अनसुचूी – ३ 
 
कृषक समहूको वबधान 
  
परिचर् 
 नेपालजस्तो  विकासोन्मुख  मुलुकको लावग समूहको  अिधािणा अत्सर्न्त महत्सिपूणय छ । त्सर्समा पवन कृवष 

विकासको सन्र्दभयमा समूहले अझै अहमस भूवमका खेल्र्दछ । कृषकै कृषकले भरिएको हाम्रो र्दशेमा  सीवमत जनशवि ि 

स्रोत साधनबाट कृषक िगय बीच र्थोवचत सेिा पुर्ायउन करठन ि बढी खर्चयलो पवन हुन ेहुरँ्दा कृषक समूह सेिा प्रिाह 

गन ेउपर्ुि माध्र्म हुन सक्छ । 
        र्स सन्र्दभयमा समूह गठन र्देवख वलएि संचालन ि परिपक्व अिस्थामा नपगुसेम्म अत्सर्न्त साबधानी वलनपुन े

हुन्छ।  अवलकवत समर् बढी नै लगाएि समूहल े मूतयरुप पाउनु पर्दयछ ।  समुह गठन भएपवछ समूहवभत्र र्ोजना 

तजुयमा, कार्ायन्िर्न, अनुगमन साथै बैठक सञ्चालन जस्ता कार्यहरु सही अथयमा सञ्चालन गनुयपर्दयछ । 
 
प्रस्तािना 
 कृवषजन्र्/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्जन्र् िस्तुको उत्सपार्दन,  उत्सपार्दकत्सि बढाउन, उत्सपार्दन सामग्री सुलभ बनाउन 

उत्सपाकर्दत सामग्रीको वबक्री वितिण, भण्डािण व्यिस्थापन गिी उन्नत पशपुंक्षी/माछा/बीउ एिं आर्िृकर्द बचत 

संकलनबाट आत्समवनभयि हुन को लावग सुनछहिी गाउँपावलकाको कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र् विकास शाखाको 

सहर्ोगमा श्री…………………………………………………………….. पालन/बाली/खेती कृषक समूह 

गठन  गर्ौं । 
 
१.प्रािवम्भक 
  
१.१ सवंक्षप्त नाम ि प्रािम्भ 
 

क) र्स समूहको नाम श्री …………………………………………………...पालन/बाली/खेवत कृषक समहू, 
२०७७ िहनेछ ि ठेगाना सुनछहिी गाउपावलका .... न.ं िडा  ..............टोल िहनेछ । 

ख) र्ो समुहको विधान  सम्बवन्धत सुनछहिी गाउँपावलकाको कृवष/पशु सेिा शाखामा र्दताय भएपवछ तुरून्त 

लाग ूहुनछे । 
  
 
१.२ परिभाषााः 
  
विषर् प्रसंगले अको अथय नलागमेा र्ो विधानमा 
  
क) æसमुहÆ  भन्नाल ेर्स विधानमा उल्लेवखत कृवष/पशुपकं्षी तथा मत्सस्र् विकास कार्य द्वािा कृवष/पशुपंक्षी तथा 

मत्सस्र्पालन उपजको उत्सपार्दन, उत्सपार्दकत्सि बढाई आर् आजयन गनय र्च्छुक कृषकहरूको समूहलाई जनाउनछे । 
 
ख) æसर्दस्र्Æ भन्नाल े कृषक जो श्री ………………………………………………... पालन/बाली/खेती कृषक 

समूहको उदे्दश्र् अनुसाि उत्सपार्दन ि उत्सपार्दकत्सि िढाउन विधानको र्दर्ा ३ बमोवजम सर्दस्र्ता वलएको हुन्छ । 
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ग) æकार्यसवमवतÆ भन्नाले  विधान अनुसाि वनिायवचत अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सवचि, सहसवचि, कोषाध्र्क्ष तथा 

सर्दस्र् पर्दावधकािीहरुलाई जनाउनेछ । 
घ) æसाधािणसभाÆ भन्नाले र्स विधानको र्दर्ा ४ बमोवजम गरठत  सभालाई जनाउनछे । 
ङ) æविधानÆ भन्नाले श्री ………………………………………………... पालन/बाली/खेती कृषक समूहको  

विधान २०.... लार् जनाउनछे । 
  
 
१.३ समहूको लोगो ि छापाः 

गोलो घिेावभत्र र्स समूहको नाम श्री…………………………………………………….. 
पालन/बाली/खेती कृषक समूह, २०...... पढ्न सककनछे । 

 
१.४ समूहको कार्ायलर्ाः 

र्स समूहको कार्ायलर् िोल्पा वजल्ला सुनछहिी गाउँपावलका .........नं. िडा ………………………... 
टोलमामा िहनछे । 

 
 

१.५  समहूको र्दतायाः  
कृषक समूह सुनछहिी गाउँपावलकाको कृवष/पश ु सेिा शाखामा र्दताय गनुयपनछे।  साथ ै अवनिार्य रुपमा 

आन्तरिक िाजस्ि कार्ायलर्मा समेत र्दताय गिी स्थार्ी लेखा नम्बि  पान  वलनुपनछे। 
 
 
२ उदे्दश्र् ि कार्याः 
  
२.१ उदे्दश्र्ाः 

क)  कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालन व्यिसार्लाई आधुवनकीकिण एिमस विविवधकिण गिी उत्सपार्दकत्सि, 
उत्सपार्दन िृविका लावग एक भई काम गने । 

  ख)  सर्दस्र्हरूको आर्थयक तथा सामावजक जीिनस्ति उठाउन।े 
  ग) सर्दस्र्हरुमा स्िाबलम्बन ज्ञान, पािस्परिक सहर्ोग ि वमतव्यवर्ताको भािना विकास गने  
 
२.२  कार्यहरु 
  
क)  उन्नत प्रविवधबाट खेती/पालन गिी उत्सपार्दन ि उत्सपार्दकत्सि बढाउने । 
ख) कृवष/पशुपकं्षी तथा मत्सस्र्पालन उत्सपार्दन बाट आर् िृवि गने। 
ग) समूहबाट बजाि व्यिस्थापन गने तथा भण्डािण व्यिस्थापन गने । 
घ) .......... खेती/बाली/नसयिी/घाँसखेती/चिन क्षेत्रका लावग ससँचार् सुविधा उपलब्ध गिाउने । 
ङ) कृवष उपज/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालन उपजको उवचत मलू्र्मा खरिर्द वबक्री तथा ढुिानी गने । 
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च) कृवष उपज/पशपुंक्षी तथा मत्सस्र्पालन उपजको संकलन तथा भण्डािण गन ेसंकलन केन्र/गोर्दामको सुविधा 

उपलब्ध गिाउने । 
छ) कृवष उपज/पशपुंक्षी तथा मत्सस्र्पालन उपजको प्रशोधन गन े
ज)   प्रशोवधत िस्तु उवचत मलू्र्मा वबकक्र तथा बजाि व्यिस्थापन गन े। 
झ) आर्स्रोत तथा वहतकोष संकलन गन े। 
ञ) संकवलत बचत वहत कोषको प्रभािकािी परिचालन ि व्यिस्थापन गने । 
ट)  समूह िा सर्दस्र्लाई उवचत व्याजर्दिमा आिश्र्क ऋण उपलब्ध गिाउने । 
 
३.  सर्दस्र्तााः 
  
एकै उदे्दश्र् एिं समान आर्थयक स्ति भएको एिं र्स वबधानको परिवध वभत्र िहन ेर्च्छा व्यि गिेको व्यविलाई र्स 

समूहको सर्दस्र्ता प्रर्दान गनय सककनेछ । ति सर्दस्र् हुन चाहन ेव्यविल ेसमूहका सर्दस्र्हरूको वलवखत वसर्ारिस साथ 

र्दिखास्त कर्दनु पनेछ । 
 
 
 ३.१ सर्दस्र्ताको लावग र्ोग्र्तााः 
 
 क) आरै् पशुपंक्षीपालन/माछापालन/खेतीपाती गिेको ि गनय सक्षम भएको ।  
ख) समर् उदे्दश्र् अनरुुप कार्य गनय र्च्छुक भएको । 
ग)  समुहको विधान अनुसाि कार्यक्रममा मन्जुिी भएको । 
घ) कृषक कृषक बीच आपसी सहर्ोग बढाउन र्च्छुक भएको ।  
ङ)  सर्दस्र्ताको लावग  सुनछहिी गाउँपावलका वभत्र ठेगाना भएको कम्तीमा १८ िषय उमेि पिूा भएको नपेाली 

नागरिक । 
  
 
३.२  साधािण सर्दस्र्ाः 
  
सर्दस्र्ता शलु्क रु……………….ि प्रिेश शलु्क रु.............जम्मा गिी साधािण सर्दस्र्ताको वनिेर्दन कर्दई 

कार्यसवमवतको वनणयर् बमोवजम साधािण सर्दस्र्ता प्राप्त गनय सके्नछ । र्स्तो सर्दस्र्ल े मावसक बचत 

रु……………….. प्रत्सर्ेक मवहना जम्मा गनुयपनछे । समूह गठन भर्सकेपवछ कुनैपवन र्ोग्र्ता पुगेको व्यविले 

समूहको सर्दस्र्ता वलन चाहमेा समूहमा आबि प्रवत सर्दस्र् बिाबि उि वमवत सम्म संवचतकोष वहतकोष ि सो को  
ब्र्ाज साथै वनर्मानुसाि अन्र् शुल्क बुझाई सर्दस्र्ता प्राप्त गनय सके्नछनस । 
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३.३ सर्दस्र्ता कार्म निहन ेअिस्था (सर्दस्र्को अर्ोग्र्ता)  
 
क) तोकेको मावसक बचत तथा अन्र् वतनुयपन ेिकम अरु ३ मवहना सम्म नवतिेमा । 
ख) विधानको उदे्दश्र् विपिीत कार्य गिेमा िा समूहको िकम िा कागजात वहनावमना गिेमा िा अन्र् कुन ैकािणल े

कार्यसवमवतबाट वनष्कासन भएमा ।  
ग) सर्दस्र्ताबाट िाजीनामा कर्दएमा िा सर्दस्र् िहन नचाहिे  वलवखत वनिेर्दन कर्दएमा कार्यसवमवतले सर्दस्र्ता 

खािेज गनय वसर्ारिस गिेमा।  
घ) अपिावधक कार्यमा संलग्न भएको र्दोषी प्रमावणत भएमा । 
ङ) कृवष पेशा त्सर्ागी अन्र् कार्य गनय थालेमा िा मृत्सर् ुभएमा ।  
च) बसार् सिार् गिी अन्र्त्र गएमा । 
छ) समूहको  वसिान्त िा वनर्म िा प्रवतष्ठामा आँच आउन ेगिी कार्य गिेमा । 
४ साधािण सभा तथा कार्यसवमवताः 
   
४.१ साधािणसभााः 
  
र्स समूहको सर्दस्र्ता प्राप्त गने सम्पूणय सर्दस्र् साधािण सभाको सर्दस्र् हुनछे जुन समूहको उच्चतम वनकार् हुनछे । 

र्सले विधान पारित एिं संशोधन गनय सके्नछ । साधािणसभा बषयमा एक पटक बस्नेछ । ति आिश्र्कता अनुसाि 

जुनसुकै बेला साधािण सभा बोलाउन सककनेछ । 
  
४.२ साधािण सभाको अवधिशेनाः 
  
कार्यसवमवतले तोकेको वमवत ि समर्मा र्स समूहको सवचिले अध्र्क्षको पिामशय वलर्य वलवखत सूचना द्वािा सम्पणूय 

सर्दस्र्लाई १५ कर्दन अगािै साधािणसभाको स्थान वमवत तथा एजेन्डाको जानकािी गिाउनुपनेछ । 
 
४.३ साधािण सभाको काम कतयव्य ि अवधकािाः 
  
 -  कार्यसवमवतको वनिायचन गन ेतथा गठन गने । 
- र्दरु् वतहार् बहुमत द्वािा विधान संशोधन गन े
- बार्षयक  बजेटको अनुमोर्दन गने । 
- समूहको िार्षयक कार्यर्ोजना बनाउने तथा िार्षयक कार्यक्रम  स्िीकृत गन े। 
- समूहको कार्य र्ोजना बनाउँर्दा कम्तीमा ५० प्रवतशत कृवष/पशुपंक्षी तथा मत्सस्र्पालन कार्यक्रम बनाउने । 
- कार्यसवमवत द्बािा वनर्ुवि गरिएको लेखापरिक्षकको अनुमोर्दन गने साथ ै कार्यसवमवतबाट भए गिेका अन्र् 

कार्य/वनणयर्हरुको अनुमोर्दन गने । 
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४.४ साधािण सभाको गणपिूक सखंर्ााः 
 
समहूको साधािण सभाको बैठकमा कम्तीमा पवन ५१ % सर्दस्र्हरूको उपवस्थवत हुनुपनेछ । र्कर्द सो नभए रे्रि ७ 

कर्दनवभत्र अको सभा बोलाउनु पनेछ । र्समा कुल साधािण सर्दस्र् को २५ % उपवस्थवत भएमा पवन र्ो सभाको 

बैठक बस्नेछ । 
  
 
४.५ कार्यसवमवत गठन विवधाः 
 
- कार्यसवमवत ७ सर्दस्र्ीर् हुनछे । 
- कार्यसवमवतमा अध्र्क्ष, सवचि, कोषाध्र्क्ष तथा सर्दस्र्हरु िहने छनस । आिश्र्कता अनुसाि उपाध्र्क्ष तथा 

सहसवचिको पवन व्यिस्था गनय सककनेछ । समूह गठन हुरँ्दाको बखतको कार्य सवमवत अनुसूची ४ बमोवजम हुनछे । 
 
- कार्यसवमवतका पर्दावधकािीहरूको बैठक हिेक मवहनाको…………... गत े हुनछे । ति आिश्र्कता भए जुनसुकै 

समर्मा पवन बस्न सके्नछ । 
 
- कार्यसवमवतको पर्दावधकािीहरूको कार्यअिवध ३ िषयको िहनछे । 
 
- कार्यसवमवतको कुनै पर्द खाली भएमा साधािण सर्दस्र् मध्र्ेबाट कसैलाई पवन कार्यसवमवतको पर्दमा सवमवतको 

बहुमत बाट  बांकी अिवधको लावग मनोवनत गनय सककनछे । 
 
- कार्यसवमवतको कोिम २/३  लाई मावनन ेछ तथा वनणयर् बहुमतद्वािा हुनछे । 
- साधािण सभाका सर्दस्र्हरूको आरू्मध्र्ेबाट वनिायचन प्रकक्रर्ाद्वािा अध्र्क्ष, सवचि, कोषाध्र्क्ष तथा अन्र् 

पर्दावधकािीहरु को चर्न गिी कार्यसवमवत गठन गनछे। ति अध्र्क्ष सवचि, कोषाध्र्क्ष मध्र्े एक पर्दमा मवहला 

सर्दस्र् अवनिार्य रुपमा हुन ुपनछे । 
  
 
४.६ कार्यसवमवतको काम कतयव्य ि अवधकािाः 
-  विधानको परिवध वभत्र िही समूहको उदे्दश्र् अनुरुप साधािणसभाले गिेको नीवत वनर्देशनलाई पालन गने । 
-  समूहको िार्षयक कार्यक्रम बनाउने तथा समूहको कक्रर्ाकलापहरु संचालन गने । 
-  सहकािीमा जाने प्रर्ास गन ेतथा समूहको कार्यर्ोजना बनाई लागू गने । 
-  समूहको िार्षयक प्रवतिेर्दन बनाउने ि प्रस्ततु गने । 
  
 
४.७ समहूको बठैकाः 
 
समहूको वनर्वमत बैठक प्रत्सर्ेक मवहनाको………………….. गते बस्नछे । समूह बैठकहरु कार्यसवमवतल ेवनधो गिेको 

ठाउँ, वमवत ि समर्मा वनर्वमत रुपमा बस्नछे । पूियवनधायरित बैठकमा सर्दस्र्ल े भाग वलन नसके्न भएमा सोको 
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जानकािी कािणसवहत पवहल ेनै कर्दनपुनछे। विशेष उपवस्थवत बाहके लगाताि ३ िटा बैठकहरूमा उपवस्थत नहुन े

सर्दस्र्लाई समूहको वनणयर्को आधािमा वनष्कावसत गरिनछे । 
 
५. पर्दावधकािीको काम कतयव्य ि अवधकािाः 
 
५.१  अध्र्क्षको काम कतयव्य ि अवधकािाः 
 
 समुहको नेतृत्सि गन े। 
 आिश्र्कता अनुसाि समूहको बैठक तथा साधािण सभा बोलाउने । 
 समूहलाई कक्रर्ाशील गिाउन ेतथा समर्मा उठेका वििार्दहरुको समाधान गने । 
 कुनै विषर्मा मतर्दान हुरँ्दा मत बिाबि भएमा वनणायर्क मत कर्दने । 
 समूह ि स्थानीर् तहको सम्बवन्धत वनकार्हरुसँग सम्पकय  व्यविको रुपमा काम गने । 
 समूहको बैठकमा भएका वनणयर्, बार्षयक साधािण सभाका वनणयर्, िार्षयक प्रगवत प्रवतिेर्दन लगार्तका 

कार्यहरु आिश्र्कता अनुसाि सम्बवन्धत वनकार्मा पेश गने । 
 समूह सर्दस्र्हरुलाई आफ्ना समस्र्ाको पवहचान ि वतनको  प्राथवमकता तोक्न, सघाउनुका  साथ ै उि 

समस्र्ाहरु समाधान गनय कार्यक्रम बनाउन ि कार्ायन्िर्न गनय लगाउने । 
 सर्दस्र्हरुलाई कक्रर्ाशील गिाई समन्िर् ि सहकार्य गने । 
  समुहका सर्दस्र्हरु बीच मतभेर्द व्यिस्थापनका लावग सहजीकिण गने । 
 साधािण सभाका वनणयर्हरु कार्ायन्िर्न ि संचालन गने । 
  
५.२ उपाध्र्क्षको काम कतयव्य ि अवधकािाः 
 

 अध्र्क्षको कार्यमा सहर्ोग गने तथा कार्य सवमवतल ेतोकेको कार्य गने । 
 अध्र्क्षको अनपुवस्थवतमा अध्र्क्षता ग्रहण गन ेतथा सबै कार्य गने । 

 
 ५.३ सवचिको काम कतयव्य ि अवधकािाः 
 

 अध्र्क्षसँगको पिामशयमा बैठक बोलाउने तथा बैठकको तर्ािी गने । 
  समहुको वनणयर् पुवस्तका तर्ाि गन ेतथा सम्पूणय कागजातहरु सुिवक्षत िाख्न े। 
 समूह बैठक एिमस साधािणसभाबाट पारित वनणयर्को कार्ायन्िर्नका लावग पहल गने । 
 िार्षयक प्रवतिेर्दन तर्ाि गिी साधािण सभामा पेश गने । 
 कार्यसवमवतका सम्पुणय पर्दावधकािी तथा सम्पुणय सर्दस्र्हरु संग सुचनाका लावग सम्पकयमा िही िहने । 

 
 ५.४ कार्यसवमवतको सर्दस्र्हरूको काम कतयव्य ि अवधकािाः 
 

 आिश्र्कताअनुसाि समूहका अन्र् उपसवमवतमा िही वजम्मेिािी िहन गने । 
 साधािण सभा िा कार्यसवमवतले तोकेका अन्र् कार्य गने । 

 
 
 
 ६. आर्थयक व्यिस्थााः 
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६.१ आर्थयक स्रोताः 

 र्स समूहको  सर्दस्र्हरुबाट प्राप्त सर्दस्र्ता तथा प्रिेश शलु्क ि सर्दस्र्ल ेबचत गने मावसक िकम । 
 समूहको अन्र् कक्रर्ाकलापबाट भएको आम्र्दानी तथा ऋण लगानी गर्दाय प्राप्त व्याज िकम । 
 समूहले अन्र् संघसंस्थाबाट पाएको अिसिबाट समूह सर्दस्र्ल े पाउने वनवश्चत 

पारिश्रवमकबाट..........प्रवतशत लेबी । 
 समूह सर्दस्र्ल ेआफ्नो नामबाट गिेको बचत तथा अन्र् वबलम्ब शुल्क । 
 कार्यक्रम संचालन िापतको समहुलार् प्राप्त हुने ओभिहडे खचय । 
 भैलो र्दान िकमहरु । 

  
 
६.२ वहतकोषाः 

 श्री…………………………. पालन/बाली/खेती  कृषक समूहको एक वहतकोष हुनेछ ।  
 श्री………………………………. बैङ्कमा समूहको नाममा खाता िहनछे । 

 
 
६.३ वहतकोष  परिचालनाः 

 वहतकोष िकमको कम्तीमा ५० प्रवतशत कृवष कार्यमा सञ्चालन गरिनछे । 
 सर्दस्र्लाई आिश्र्कता भएमा वहत कोषबाट ऋण सापटी वलन सके्नछनस । 
  सर्दस्र्ल ेऋण माग गनय वनिेर्दन कर्दनुपनेछ । 
 कृवष कार्यको लावग वलएको ऋणमा………………... प्रवतशत मावसक ब्र्ाज लाग्नछे । 
 अन्र्  ऋणमा…………………….. प्रवतशत मावसक ब्र्ाज लाग्नछे । 
 मावसक ब्र्ाज, मावसक बचत िकम एिं ऋणी सर्दस्र्ल े तोककए बमोवजम ऋण ककस्ता प्रत्सर्ेक मवहनामा 

बुझाउनुपनेछ । 
 ऋण सलँर्दा ऋण िकमका………………. प्रवतशत सेिा शुल्क बुझाउनुपनेछ । 
 ......................... बैङ्कमा समूहको अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष अवनिार्य ि समुहल े आिश्र्क ठानेमा थप 

एकजना सर्दस्र् सवहत ३ जनाको संर्ुि र्दस्तखत बाट खाता सञ्चालन हुनेछ । 
 
 
६.३.१ स्रोत वहतकोष परिचालनका उपार्हरूलाई मखुर्ताः र्दरु् िगय ( आिश्र्क खचय ि आन्तरिक लगानी) मा 

विभाजन गनय सककन्छ। 
  
क)  आिश्र्क खचयाः  आिश्र्क खचय भन्नाल ेकार्ायलर् ि प्रशासवनक खचय जनाउनेछ जस्तैाः 

 कार्ायलर् खचय ( लेटि प्र्ाड छाप स्याम प्र्ाड कापी कलम वबल भौचि र्ार्ल िवजष्टि खाता पत्रपवत्रका) 
 लेखापिीक्षण खचय, f ur nat ur e खचय साधािणसभा कि  ढुिानी तथा घिभाडा) 
 कमयचािी पारिश्रवमक खचय तथा विविध ( समूहको बैठकमा वचर्ानास्ता आकर्द) 
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ख) आन्तरिक लगानीाः आन्तरिक लगानी भन्नाले समूहबीचको  सर्दस्र्को लगानी जनाउँर्दछ 
 जस्तैाः 

 उत्सपार्दनमूलक कार्य( उत्सपार्दन तथा उत्सपार्दन सामग्री खरिर्द वबक्री) 
 आर्मूलक कार्य गनयमा तथा वसप वबकास जस्तै प्र्ाककङ,नसयिी तावलम, 
 मल बीउ बाली  संिक्षण तिकािी बोटवबरुिा ककटनाशक प्रर्ोग गनय, 
 घिेलु आर्मुलक कार्य गने( स्थानीर् सीप, िेशम पालन, वसलार्, बुनाई, माहुिी पालन, तिकािी खेती, 

किेसाबािी गार्/भैंसीपालन भेडाबाख्रा/बंगुिपालन कुखुिा/हांसपालन माछापालन घांस/डालेघांस खेवत 

/मासु पसल /डेिी पसल /फे्रसस हाउस संचालन/एग्रोभेट संचालन आकर्द) 
 सामावजक कार्य जस्तै सर्ार् अवभर्ान, पवहिो वनर्न्त्रण,  िृक्षािोपन, कुलो वनमायण, स्िास््र्, 

िाताििण संिक्षण, मवहला विकास आकर्द) 
  
 ६.४ वबलम्ब शलु्काः 
 

 मावसक बचत िकम  तोकेको समर्मा  नवतिेमा पवहलो मवहना प्रवत कर्दन रु…………... वबलम्ब शलु्क 

लाग्नछे । 
  र्दोस्रो मवहनापवछ प्रवत कर्दन रु………….. वबलम्ब शलु्क लाग्नेछ । 
 तेस्रो मवहनापवछ प्रवत कर्दन रू………………. वबलम्ब शुल्क लाग्नछे । 
 चौथो  मवहनामा सर्दस्र्ता खािेज हुनछे । 
 प्रत्सर्ेक मवहना बुझाउनुपने  ऋण, ककस्ता, ब्र्ाज नबुझाएमा प्रवतमवहना रु ……………  प्रवतकर्दन 

र्दोस्रो मवहना रु……………….प्रवतकर्दन ि तेस्रो मवहना रु……………. प्रवतकर्दन वबलम्ब शलु्क लाग्नछे । 
 चौथो मवहना  ऋण िकम ब्र्ाजहरू  ऋणी ि जमानी सर्दस्र्हरुबाट असुल उपि गरिनछे । 
 एक सर्दस्र् जमानी बसेको सर्दस्र्ले अको  पुनाः जमानी बस्न पाउने छैन । 
 जमानी सर्दस्र्ले ऋण पाउन ेछैन  ति सर्दस्र्ले ऋण वतरि सकेपवछ जमानी सर्दस्र्ल ेऋण पाउन सके्नछ । 
 ऋण वलएको सर्दस्र्ल ेअरु सर्दस्र्को जमानी बस्न पाउन ेछैन । 

 
 
 
६.५ लगानीको सिुक्षााः 
 
 कुनै पवन ब्र्विले आफ्नो नाममा जम्मा भएको वहत कोषको अवधकतम ९०  प्रवतशतसम्म मात्र ऋण वलन पाउनछे 
। 
र्कर्द व्यविको नाममा संकवलत कोषको ९०  प्रवतशतभन्र्दा बढी ऋण वलनुपने भएमा सोही समूहका अन्र् र्दईुजना 

सर्दस्र् को सामुवहक जमानीमा ऋण कर्दन सककनेछ । ऋण वलन ेव्यविल े वतनुयपने सािा ि व्याज िकम नवतिेको/ 
वतनय नसकेको खण्डमा जमानी पवछका सर्दस्र् मार्य त असुल उपि गरिनछे। र्कर्द जमानी मार्यत पवन असुल उपि हुन 

नसकेको अिस्थामा नेपाल सिकािको प्रचवलत वनर्मानुसाि कािबाही प्रकक्रर्ा अगावड बढार्ने छ । ऋण लगानी एिं 

असुल उपि गनय ऋण उपसवमवतको स्िीकृवत वलनुपनछे । ऋण उप सवमवतका सर्दस्र्हरु कसैको पवन जमानी बस्न 

पार्ने छैन। 
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६.६ लखेापिीक्षणाः 
  
प्रत्सर्ेक कृषक समूहले r egi s t er ed लेखापरिक्षक बाट लखेापिीक्षण अवनिार्य रुपमा गिाउन ु पर्दयछ । र्सिी 

गरिएका लेखापिीक्षणहरु बार्षयक साधािण सभाको पूणय बहुमतबाट अनुमोर्दन गनुय पर्दयछ ।  मुनार्ा सम्पूणय 

सर्दस्र्लाई प्रत्सर्ेक िषयको लेखापिीक्षण पवछ वनजहरूको वहसाब खातामा जम्मा गनुय पर्दयछ । 
 
७ विविधाः 
 
७.१ वनिायचन सम्बन्धी व्यिस्थााः 
  
र्स समूहको कार्य सवमवत कार्म िहकेो अिस्थामा सोही कार्यसवमवतले ि सो सवमवत कार्म निहकेो अिस्थामा 

साधािण सर्दस्र्हरूको बैठकल े वनिायचन अवधकृत वनर्ुि गनेछ । सो वनिायचन अवधकृतले वनिायचन अवधकृतमा 

वनर्ुवि भएको वमवतले एक मवहनावभत्र वनिायचन गिाई सकु्न पनेछ । सो वनिायचनमा पन ेखचय कार्यसवमवतल ेव्यिस्था 

गनछे । र्समा कार्यसवमवतको पर्दावधकािीहरुलाई मतर्दान िा सहमवतद्वािा साधािणसभाको सर्दस्र्ले छान्न ेछनस । 
 ७.२ पर्दािवधाः 
  
क) कार्यसवमवत सर्दस्र् तथा पर्दावधकािीहरु को पर्दािवध वनिायवचत भएको वमवतल ेवतन िषयको हुनेछ । 
ख) सो गरठत कार्य सवमवतको पर्दािवध समाप्त हुन एक मवहना  अगािै समहूको साधािण सभा बोलाई नर्ाँ 

कार्यसवमवतको चुनाि गिाउन अवनिार्य हुनेछ । 
ग) कार्यसवमवतल े विधानमा उल्लेवखत आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुन एक मवहना अगािै वनिायचन गिाउन नसकेको 

तथा वनजको कार्य अिवध समाप्त भएपवछ सो कार्य सवमवत सर्दस्र्हरूको सवमवतल ेआफ्नो सवमवतको बैठक बोलाई 

एउटा तर्दथय ( प्रबन्ध िा तर्ािी) सवमवत खडा गिी सो तर्दथय सवमवतद्वािा साधािणसभाको बैठक बोलाई नर्ाँ 

कार्यसवमवतको गठन गनेछ । 
 
घ) कार्य सवमवतको पर्दािवध समाप्त हुनुअगािै कार्यित कार्यसवमवत कुनै ककवसमबाट भङ्ग हुन गएमा भङ्ग भएको 

कार्यसवमवतले आफ्नो वजम्मामा िहकेो कागजपत्र नगर्द वजन्सी कार्यभाि समेत सम्पूणय सर्दस्र् को सभा बोलाई अथिा 

कार्ायलर् सवचि भए सोलाई बुझार्  भिपाई वलनुपनछे। सो नगिीएमा र्स समूहलाई हावननोक्सानी भएमा सो 

कार्य सवमवतका अध्र्क्ष ि सवचि र्दिैुले संर्िु रुपमा व्यहोनुयपनेछ । 
 
  
७.३ उम्मरे्दिािको अर्ोग्र्तााः 
 
 क) कृवष पेशामा संलग्न नभएको व्यवि । 
 ख) समहूको उदे्दश्र् विपरित कार्य गने  ब्र्वि । 
 ग) मानवसक अिस्था रठक नभएको व्यवि । 
 घ) र्ोजर्दािी अवभर्ोगमा सजार् पाएको व्यवि । 
 ङ)  सुनछहिी गाउँपावलका वभत्र स्थार्ी ठेगाना नभएको व्यवि । 
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७.४  अविश्वासको प्रस्तािाः 
 
साधािणसभाको सर्दस्र्हरु मध्र्ेबाट एकवतहार् सर्दस्र्हरूको कार्यसवमवत उपि अविश्वासको प्रस्ताि  ल्र्ाई 

र्दईुवतहाई सर्दस्र्हरुबाट  सो प्रस्ताि पारित भएमा कार्यसवमवत विघटन हुनछे । ति अविश्वासको प्रस्ताि आएमा 

सर्ार्को मौकाबाट िवञ्चत गरिने छैन । 
  
७.५  िाजीनामााः 
 
र्स समूहको अध्र्क्षले उपाध्र्क्ष भए वनज समक्ष िा सवचि समक्ष ि अध्र्क्ष बाहके अन्र् कार्यसवमवतका 

पर्दावधकािीहरुले अध्र्क्ष समक्ष िावजनामा कर्दन सके्नछनस । कार्यसवमवतको बैठकबाट स्िीकृत नभएसम्म वतनीहरू 

आरू् पर्दमा बहाली िवहिहनछेन । 
 
  
७.६  विधान सशंोधनाः 
 
समुहको विधान संशोधन गनय आिश्र्कता पनय आएमा साधािणसभाको सर्दस्र्हरु मध्र्ेबाट कवम्तमा ५१% सर्दस्र्को 

उपवस्थवतमा विधान मस्र्ौर्दा पेश गरिनछे । सर्दस्र्हरुमध्र्ेका  उपवस्थत सर्दस्र्हरु मध्र्ेका र्दईुवतहार् बहुमतबाट 

विधान संशोधन मस्र्ौर्दा पारित भएमा विधान संशोधन गरिनछे । साथ ै संसोवधत वबधान स्थानीर् वनकार्को 

कृवष/पशु सेिा शाखाबाट अनमुोकर्दत नभएसम्म संशोधन भएको मावनने  छैन । 
   
 
 
 
७.७ वनर्म बनाउनाेः 
 
 साधािणसभाले आन्तरिक सञ्चालन वनर्महरू बनाउन  सके्नछ । 
  
७.८  उपसवमवतहरु गठन गनाेः 
 
साधािणसभाले एिं कार्यसवमवतल ेसाधािण सभाको स्िीकृवत वलई आफ्ना कार्यक्रमहरु संचालन गरि समूहको लक्ष्र् 

उदे्दश्र् प्राप्त गनय उपसवमवतहरु गठन गनय सके्नछनस । 
  
७.९ विघटनाः 
 
समुहको विधान बमोवजम कार्य सञ्चालन गनय नसकी िा उदे्दश्र् प्राप्त गनय असर्ल भए िा र्दईु िषयसम्म समूह नविकिण 

नभएमा समूह विघटन हुनछे र्सिी समूह विभाजन भएपश्चात बचत िकम सम्पूणय सर्दस्र्लाई कर्ताय गनुयपनछे ि 

समहुको सम्पुणय जार्जेथा गाउपावलकामा बुझाउनु पनेछ । 
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७.१० समहू छोड्नपुन ेअिस्था/ सर्दस्र् को मतृ्सर्/ु सर्दस्र्ल ेपाएको अिसिाः 
कुनै पवन सर्दस्र्ले  समूह छोड्न चाहकेो खण्डमा वनजको नाममा संकलन भएको वहतकोष िकमबाट ३ % कट्टी गिी 

बाँकी िकम भुिानी कर्दर्नछे । र्कर्द कुनै सर्दस्र्को मृत्सर्ु भएमा वनजल ेबचत गिेको सम्पूणय िकम वनजको सबभन्र्दा 

नवजकको आर्न्तलार्य समूहले कर्दने ब्र्ाज सवहत कर्ताय कर्दर्न ेछ । समूहले कुनैपवन सङ्घसंस्था कार्ायलर्बाट पाएको 

कुनै पवन अिसि सामग्रीहरु आिश्र्कता हिेी समूहको बैठकबाट वनणयर् गिाई पालैपालो गिी सबै सर्दस्र्ले पाउने गिी 

वितिण गरिनछे । 
 
 ७.११ समहूको चलअचल सम्पवत्ताः 
 
समूह  विघटन भए पश्चात समूहको चलअचल सम्पवत्त कृवष/पश ु सेिा शाखाको वनणयर् बमोवजम हुनेछ । उि 

वनणयर् वचत्त नबुझेको खण्डमा सुनछहिी गाउँपावलकाको उपाध्र्क्ष समक्ष वनिेर्दन कर्दन सके्नछनस  ि सो सन्र्दभयमा 

उपाध्र्क्षको वनणयर् नै अवन्तम  हुनेछ ।  
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अनसुचूी – ४ 
समहू कार्य सवमवतको विििण 

 
समूहमा िहकेा सर्दस्र्हरूमध्र्ेबाट वनम्न बमोवजमको कार्य सवमवत छनोट गरिएको छ ।  

 
 
 
समूहको नामाः      ठेगानााः 
 

क्र.
सं. 

पर्दावधकािीहरूको नाम पर्द उमेि ठेगाना  शैवक्षक र्ोग्र्ता सम्पकय  नं. हस्ताक्षि 

१        
२        
३        
४        
५        
६        
७        
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                                                                 अनुसुचि ५ 
दफा ११ संग सम्बन्धित 

समुह दताा अचिलेख राखे्न रचिष्टर 
समुह दर्ता नं.                    समुहको नतमः                                           ठेगतनतः 
समुहको कककसमः....................... पतलन/बतली/खेर्ी                     
कस.नं. दर्ता/ 

नकिकरण 

कमकर् 
नकिकरण 

अिकि 
समुह 

अध्यक्षको 

नतम 
सम्पका  

नं. 
समुह सदस्य संख्यत समुह 

कहर्कोष 

रकम 
छतप 

देखख सम्म म पु दकलर् जनजतर्ी अन्य  जम्मत 
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          अनुसुचि ५ 
दफा ११ संग सम्बन्धित 
सुनछहरी गतउपतकलकत 

                                                गाउँकार्ापाचलकाको कार्ाालर्                                         
(कृकष/पशु सेित शतखत) 
        पोबाङ, रोल्पा 

समुह दर्ता नं.            

  कमकर्ः 
 

कृषक समुह दताा प्रमाण-पत्र 
 

समुह पद्धचतलाइ सुव्यवन्धथित गदै कृचष/पशु सेवा प्रसार कार्ालाई टेवा पुर्ााउने उदे्दश्यले र्स रोल्पा 

चिल्ला सुनछहरी गाउपाचलका.......... नं. वडा.........................मा चमचत.......................... गतेका चदन 

गचित श्री ............................................................................ कृषक समुहलाइ र्स कार्ाालर्को 

अचिलेखमा दताा गरी र्ो प्रमाण-पत्र प्रदान गररएको छ । 
 
 
तर्ार गनेको         प्रमाचणत गनेको 
सहीीः          सहीीः 
नामीः          नामीः 
पदीः          पदीः 
चमचतीः          चमचतीः 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

समुहको छाप 
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समुह नचवकरण सम्बिमा 

 
समुहको नाम श्री....................................................................िेगाना ............................................... 
 
नचवकरण िएको 

चमचत 
नचवकरण िएको अवचि प्रमाचणत गनेको 

सही 
छाप 

  देन्धख   सम्म 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


