
  कृषक सभूह गठन तथा व्मवस्थाऩन कामयववधध, २०७८ 
ऩषृ्ठबधूभ 
कृषक सभूहहराई प्रबावकायी एवभ ्सभन्वमात्भक रूऩभा सॊचारन गनय कृवष ऺेत्रभा सॊरग्न धनकामहरूको 
काभकावायहीराई प्रविमागत रूऩभा अझ फढी प्रबावकायी एवॊ सभन्वमात्भक तवयरे गनय/ गयाउन 
आवश्मक ठाधनएकोरे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ११ को उऩदपा ५ रे ददएको 
अधधकाय प्रमोग गयी याइनास नगयऩाधरका ऺेत्र धबत्रका कृषक सभूहहरूराई सकृम य व्मवस्स्थत वनाउन 
कृषक सभूह गठन तथा व्मवस्थाऩन कामयववधध, २०७८  नगय कामायऩधरकाको फैठकफाट स्वीकृत गयी 
राग ुगरयएको छ । 

 
ऩरयच्छेद १ 
प्रायस्भबक 

१. धनदेस्ििकाको सॊस्ऺद्ऱ नाभ य प्रायभब :- 
क)  मो कामयववधधको नाभ "कृषक सभूह गठन तथा व्मवस्थाऩन कामयववधध, २०७८" यहेको छ। 
ख)  मो कामयववधध याइनास नगयऩाधरकाफाट स्वीकृत बएको धभधतफाट प्रायभब हनुेछ ।  
ग)  मो कामयववधध  याइनास नगयऩाधरका  अन्तगतयका कामयिभ सॊचारन गदाय  राग ुगरयनेछ ।  
घ) मो कामयववधध सिुासन (व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन) ऐन, २०६४ को दपा ४५ रे ददएको 

अधधकाय प्रमोग गरय फनाइएको छ । 
ङ) मो कामयववधध स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ११ को उऩदपा ५ रे 

ददएको अधधकाय प्रमोग गरय राग ुगरयनेछ ।  
२. ऩयीबाषा : ववषम य प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस धनदेस्िकाभा : 

क) "नगयऩाधरका" बन्नारे नेऩारको सॊववधान फभोस्जभ गठन बएको याइनास नगयऩाधरका सभझन ु
ऩछय ।  

ख)  "कृषक" बन्नारे कृवष उत्ऩादनभा प्रत्मऺ सॊरग्न बएको व्मस्िराई जनाउॉदछ ।   
ग)  "वडा" बन्नारे याइनास नगयऩाधरकाsf] वडा सभझन ुऩछय । 
घ) "सॊववधान" बन्नारे नेऩारको सॊववधान सभझन ुऩछय । 
ड.)  "स्थानीम तह" बन्नारे नगयऩाधरका  सभझन ुऩछय य सो िब्दरे नगय सबाराई सभेत 

जनाउॉछ ।  
च) "कृषक सभूह" बन्नारे कृवष ऩेिाभा सॊरग्न बई धभल्दाजलु्दा सभस्मा, आवश्मकता य 

चाहनाहरू बएका न्मूनतभ १५ वा सो बन्दा फढी व्मस्िहरू धभधर आपना धनस्ित साझा 
उद्देश्महरू साभूवहक प्रमत्न द्राया प्राद्ऱ गनय फनाईएको सॊगठनराई सभूह जनाउॉदछ ।  

छ)  "सभूह ववधान" बन्नारे सभूहको उद्देश्म प्राधद्ऱका राधग विमाकराऩ सॊचारन गनय फनाईएको 
नीधत धनमभ तथा काननुको दस्तावेज जसरे सभूह य सदस्महराई उद्देश्म प्राधद्ऱभा सहज 
गयाउने दस्तावेजराई जनाउॉदछ ।  

ज) "वहतकोष" भ्रन्नारे कुनै ऩधन सॊघ सॊस्था, कामायरम, मोजना, ऩरयमोजना सॊचारन गनय नगद, 
स्जन्सी तथा बौधतक सयसाभान नगद भौज्दात, ऋण रगानी, रगानीको रूऩभा यहेको 
सभूहको नगद ऩुॉजीराई वहतकोष जनाउॉदछ ।   

झ) "वहतकोष वऩयचारन " बन्नारे सॊकधरत वहतकोषराई उत्ऩादनभूरक कामयभा रगानी गनुय बने्न 
फसु्झन्छ ।  



ञ) "सभूह सस्ििकयण" बन्नारे कृषक सभूहराई उद्देश्म अनरुूऩ अस्घ फढ्न प्रमासयत यहने वा 
अिि अवस्थाभा यहेका सभूहराई केवह सहमोग गरय सिि वनाउन ेकामयराइय नै सभूह 
सस्ििकयण बधनन्छ ।  

ट) "कामयसधभधत" बन्नारे धनदेस्िका अनसुाय धनवायस्चत अध्मऺ, उऩाध्मऺ,सस्चव, सहसस्चव, 
कोषाध्मऺ तथा सदस्म ऩदाधधकायीहयराई जनाउनेछ ।  

ठ) "साधायण सबा" बन्नारे मस कामयववधध फभोस्जभ गदठत सबाराई जनाउनछे ।  
ड) "कृवष" बन्नारे फारी, वागवानी, ऩिऩुन्छी, भत्स्म आदद कृवषका सफै उऩ-ऺेत्रसॉग सभफद्ध 

उत्ऩादन, उद्योग एवॊभ ्व्मवसामहरू सभेत जनाउॉछ ।  
ढ) "रेखा" बन्नारे प्रचधरत काननु, ऐन धनमभ, नीधत, कामयिभ तथा धनणयम, आदेि तथा भाऩदण्ड 

सभेतराई रेखा बन्नारे आधथयक कायोवाय बएको जनाउन कायोफायको मथाथय वववयण देस्खन े
गयी यास्खन े अधबरेख वा खाता बन े  फसु्झन्छ । रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ अनसुाय 
कायोफाय बएको व्महोया देस्खन े गयी प्रस्चरत काननु फभोस्जभ यास्खन े अधबरेख, खाता, 
वकताफ आदद य सो कायोफायराई प्रभास्णत गने  अन्म कागजात सभेतराई जनाउॉदछ ।   

३. उद्दशे्म: कृषक सभूह गठन तथा सॊचारनभा सघाउ ऩमुायउनको राधग मस कामयववधधको तवऩसर 
 फभोस्जभका उद्दशे्महरू हनुेछन ्।   

क) प्रत्मऺ रूऩभा उत्ऩादनभा सॊरग्न कृषकहरू वा सभूहहको सभन्वम, व्मवस्थाऩन य धनमभन 
गनयको राधग सहमोग ऩमुायउने । 

ख) कृवष प्रसाय व्मवस्थाऩन, सॊचारन य धनमभन सभफन्धी कामयभा सहमोग ऩमुायउन े। 
ग) कृषक सभूहको गठन य सॊचारनका राधग आवश्मक भाऩदण्ड य प्रविमाको भागयदियन गने । 
घ) वहतकोष व्मवस्थाऩन तथा ऩरयचारन गनय स्ऩष्ट धनदेिन ददन े। 
ङ) कृषक सभूह गठन तथा ऩरयचारन कामयभा सॊरग्न धनकाम य व्मस्िको बधूभका य स्जभभेवायी 

तोक्ने । 
च) कृषक सभूह व्मवस्थाऩन, सऩुरयवेऺण, अनगुभन तथा भूल्माॊकन प्रणारीराई ववकास गने । 

४. कामयववधधको प्रमोग गनुयऩने  अवस्था : मस धनदेस्िकाको प्रमोग देहामका अवस्थाभा हनुेछ ।  
क) कृवष ऺेत्रभा सॊरग्न धनकामहरूको काभकायफाहीराई प्रविमागत रूऩभा प्रबावकायी एवॊ 

सभन्वमात्भक तवयरे गरय सिुासन राग ुगनुयऩने अवस्थाभा  
ख) सयकायी तथा गैय-सयकायी धनकामहरूफाट कृवष सभफन्धी कामयिभ गनयको राधग सभूह गठन 

तथा व्मवस्थाऩन गनुयऩने  अवस्थाभा  
ग) सभूहको मोजना तजुयभा गनुयऩने  अवस्थाभा 
घ) सभूह वहतकोष सॊकरन तथा ऩरयचारन गनुयऩने  अवस्थाभा  
ङ) सभूहभा रेखा व्मवस्थाऩन गनुयऩने  अवस्थाभा   
च) सभूहभा भतबेद व्मवस्थाऩन गनुयऩने  अवस्थाभा  
छ) ववधबन्न सयोकायवारा ऩऺहको बधूभका य स्जभभेवायी तोक्नऩुने  अवस्थाभा   

ऩरयच्छद २ 
कृषक सभूह गठनका आधायहरू, सदस्महको छनौट य सभूहको वगॉकयण 

५. सभूह गठनका आधायहरू : स्थानीम धनकामको आधथयक ववकास िाखा /कृवष िाखा/कृवष ऺेत्र हेने  
 िाखा/ इकाईरे सभूह गठन गदाय  देहामका फुॉदाभा ध्मान ददन ुजरूयी देस्खन्छ । 

क)  कृषकहरूको आवश्मकता य स्थानवविेषको कृवष उत्ऩादनको सभबाव्मता 
ख)  सेवा ऩमुायउन ुऩने  घयधयुी सॊख्मा य कृषक सॊख्मा  



ग)  कृषकहको आधथयक, साभास्जक स्स्थधत य श्रोतसाधनको अवस्था 
घ) कृषक सभूहभा ववधबन्न वगयका कृषकहरुको प्रधतधनधत्वको सधुनस्ितता (सभावेिीकयण) 
ङ) सभूहभा आवद्ध गयाउन वास्तववक कृषकहको सधुनस्ितता य छनौट  

६. कृषक सभूह गठनका राधग सदस्महको छनौट गदाय ध्मान ददनऩुने  फुॉदाहरू : सभूह गठनको प्रायस्भबक 
अवस्थाभा वास्तववक कृषकहरुको छनौट त्रवुट बएभा सभूह अस्घ फढन नसक्न े बएको हनुारे 
सदस्महरू चमन गदाय  देहामका कुयाहरूभा ध्मान ऩमुायउन ुजरूयी देस्खन्छ । 

क)  साझा कामय उद्देश्म धरएका  
ख)  सभान साभास्जक एवॊ  आधथयकस्तय बएका 
ग)  सकबय साऺय एवॊ स्िस्ऺत कृषकहरू बएका य िैस्ऺकस्तयभा सभानता बएका । 
घ) सभूहगत कामयभा सभम ददन सक्न े
ङ)  उत्ऩादन सभूहको हकभा सकेसभभ सॉगसॉगै खेत बएका 
च)  एउटै सभूदामभा फसोफास गने   
छ)  एकाघयको एक जना बन्दा फवढ सदस्म एउटै सभूहभा सदस्मता धरनसक्न ेछैनन ्। 
ज)  कुनै एक सभूहभा आवद्ध बई सकेको सदस्म अको त्मस्तै प्रकृधतको सभूहभा आवद्ध हनु 

सक्न ेछैन । 
झ)  कृवष ऩेिाराई भखु्म ऩेिाको रूऩभा अॊगारेका हनुऩुने ।  

७. सभूहको वगॉकयण : सभूहका सदस्महरुको रैधगॊक सहबाधगता, सभूहरे धनस्ित गयेको ऺेत्रगत आधाय 
 साथै भूल्म शृ्रॊखराको आधायभा कृषक सभूहराई ववधबन्न सभूहहरूभा वगॉकयण गनय सवकन्छ ।  

क) रैधगॊक सहबाधगताको आधायभा 
१.  भवहरा कृषक सभूह  
२.  ऩरुूष कृषक सभूह 
३.  धभस्श्रत कृषक सभूह 

ख) ऺते्रगत आधायभा  
१.  फारी सभूह 
२.  वागवानी सभूह  
३.  वीज वृवद्ध सभूह 
४.  भाहयुी ऩारन सभूह 
५.  येिभ खेती सभूह 
६.  कृवष फजाय व्मवस्थाऩन सभूह 
७.  आई.वऩ.एभ.् कृषक सभूह, आदद 

ग) भूल्म शृ्रॊख्राको आधायभा   
१. कृवष साभग्री उत्ऩादन सभूह (ववउ उत्ऩादक, प्राॊगायीक भर उत्ऩादक आदद)  
२. उत्ऩादन सभूह 
३. प्रिोधन सभूह 
४.  फजायीकयण सभूह, आदद  

  



ऩरयच्छेद ३ 
सभूह गठन प्रविमा, कामयसधभधतको सॊयचना य ऩदाधधकायीको स्जभभेवायी 

८. सभूह गठन प्रविमा :  
क) प्रायस्भबक कृषक बेरा  

 इच्छुक कृषकहको बेरा तथा अधबभखुीकयण कामयिभ आमोजना गने  ।  
 सयोकायवारा धनकामहराई आभन्त्रण गनय सवकन े। 
 कृषक बेराभा छरपरको एजेण्डा, धभधत, सभम तथा स्थान तम गने  ।  
 कृषक बेरा सॊचारनका राधग कृषकहरू भध्मे एकजनारे स्जभभेवायी धरई नेततृ्व गने  । 
 कृषक बेराको उद्दशे्म य आवश्मकता (सभूह गठनको उद्देश्म य आवश्मकता) वाये जानकाय 

फनाउन े । 
ख) छरपर सॊचारन    

 कृषक बेराको उद्दशे्म य आवश्मकता (सभूह गठनको उद्देश्म य आवश्मकता) ववस्ततृ 
रूऩभा प्रष्ट ऩाने  ।  

 कृषक बेराका एजेण्डाहरुभा िभि् छरपर गदै फुॉदा वटऩोट गयी धनणयम ऩसु्स्तका तमाय 
गने ।  

 सभूह सदस्म फन्न इच्छुक व्मस्िहरू छनौट गयी नाभावरी तमाय गने  ।  
 उि बेरारे तदथय सधभधत गठन य कामय ववबाजन गने  । 

ग) तदथय सधभधतको फैठक सॊचरन  
 फैठकका ववषम वस्तहुरू तम गयी तदथय सधभधतका सदस्महराई जानकायी ददन े। 
 सभफस्न्धत धनकामहराई धनभन्त्रणा गने  । 
 आवश्मक कागजात तमायी गने  । 
 सभूहको ववधानको खाका तमाय ऩाने। 
 सभूह वहतकोष सभफस्न्ध धनणमय गने  । 
 सभूहको उद्देश्म य कामयिभ तजुयभा गने  । 
 सभफस्न्धत धनकामभा ववधान दताय  गयाउन स्जभभेवायी ददने ।  
 तदथय सधभधत गठन बएको एक भवहना धबत्र प्रायस्भबक साधायणसबाको आमोजना गने ।  

घ) प्रायस्भबक साधायण सबाको सॊचारन य स्जभभेवायी  
 ७ सदस्मीम कामय सधभधतको गठन गने  
 सभूहको वावषयक कामय मोजना तथा कामयिभ तमाय गयी अनभुोदन गने  
 ववधान भस्मौदा भाधथ छरपर एवॊ स्वीकृत गने । 
 फैक खाता सॊचारन सस्भफन्ध धनणयम गने । 
 आवश्मकता अनसुाय अन्म धनणमयहरू गने ।  

९. कामय सधभधतको सॊयचना : कृषक सभूहको कामय सधभधतभा यहने गयी सभावेिी धसद्धान्तको आधायभा 
 देहाम फभोस्जभको सॊयचना यहन ेछ ।  

  अध्मऺ  – १  
  उऩाध्मऺ  – १  
  सस्चव  – १  
  कोषाध्मऺ  – १  
  सदस्म  – ३ 



धभस्श्रत कृषक सभूहको हकभा कामय सधभधतको ऩदाधधकायी अन्तगतय अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सस्चव य 
कोषाध्मऺ भध्मे कभतीभा १ ऩदभा भवहरा अधनवामय हनुऩुने छ । मस फाहेक सभूहरे धनस्ित 
व्मस्िहरूराई सॊमोजक तोकेय ऋण उऩसधभधत, आधथयक उऩसधभधत, प्राववधधक उऩसधभधत, प्रचायप्रसाय 
उऩसधभधत तथा फजाय व्मवस्थाऩन उऩसधभधत जस्ता उऩसधभधतहरू गठन गयी स्जभभेवायी प्रदान गनय 
सक्नछे । ऋण उऩसधभधत कोषाध्मऺको सॊमोजकत्वभा गठन गनुय ऩने छ । धभस्श्रत सभूहको हकभा 
कामय सधभधतभा कभतीभा ऩैधतस प्रधतित भवहरा प्रधतधनधधत्व सधुनस्ित गयाउन ुऩने छ । सभूह गठन 
एवभ ्वहतकोष ऩरयचारनको सन्दबयभा प्रजातास्न्त्रक ऩद्धती अवरभफन गनुयऩने छ ।  

१०. ऩदाधधकायीको काभ, कतव्मय य अधधकाय : कृषक सभूहको कामय सधभधतका ऩदाधधकायीहरूको काभ, 
 कतव्मय य अधधकाय ववधानको दपा ५ भा तोवकए फभोस्जभ हनुेछ ।  

ऩरयच्छेद ४ 
सभूह ववधान 

११. सभूह ववधान : सभूह ववधान कुनै सॊघ सॊस्थाको उद्देश्म प्राधद्ऱका राधग विमाकराऩ सॊचारन गनय 
 फनाईएको नीधत, धनमभ तथा काननुको दस्तावेजको सभूह य सदस्महरुराई उद्दशे्म प्राधद्ऱभा सहज 
 गयाउने खारको हनुऩुने छ  

कृषक सभूहरे अनसूुची १ अनसुायको ववधान फनाउन ुऩने छ ।   
क) कृषक सभूह ववधानभा हनुऩुने  प्रभखु गणुहरू् 

 नेऩारको सॊववधान य काननुसॉग नफास्झने । 
 नेऩारको कृवष नीधतसॉग भेर खान े। 
 सपा, स्ऩष्ट, एक आऩसभा नफास्झन,े सयर बाषा प्रमोग बएको । 
 प्रजातास्न्त्रक ढॊगरे चनुावी प्रकृमाद्राया ऩदाधधकायीहको धनवायचन हनुे प्रावधान यास्खएको । 
 ववधान सॊसोधनको प्रावधान बएको । 
 भवहरा सहबाधगताराई प्रोत्साहन गरयएको । 
 कामकायरयणी सधभधत, साधायण सबा तथा साधायण सदस्महरूफीच िस्ि सन्तरुन बएको।  

ख) ववधान फनाउन ेधतयका 
 उऩसधभधतरे भस्मौदा तमाय गने  । 
 नभूना ववधानको प्रमोग गयेय प्रत्मेक दपा–उऩदपाभा छरपर गयी आफ्नो सॊस्थाको 

उद्देश्म अनसुाय भस्मौदा ववधान तमाय गने । 
 भस्मौदा ववधानराई साधायण सबाभा छरपर गयी ऩारयत गने ।  
 ऩारयत ववधानराई सभफस्न्धत सॊस्थाभा दताय गयाउन ऩहर गने  ।  

ग) ववधान सॊिोधन : ववधान सॊिोधनका राधग अऩनाउन ुऩने  केही चयणहरू तर प्रस्ततु 
गरयएको छ । 
 ववधान सॊिोधन उऩधसधभत गठन गने । 
 सॊिोधधत ववधानराई कामय सधभधतभा प्रस्ततु गयी ऩारयत गने ।  
 साधायण सबाको कस्भतभा धनस्ित (ववधानभा तोवकए फभोस्जभ) फहभुत द्राया ऩारयत गने । 
 सॊिोधधत ववधानराई ऩवहरे दताय  गरयएको कामायरमभा ऩेि गने । 
 सभफस्न्धत कामायरमरे सॊिोधधत ववधानराई स्वीकृत गयेऩधछ भात्र ववधान सॊिोधन बएको 

भाधननेछ । 

 



ऩरयच्छेद ५ 
कृषक सभूह दताय, ऩनुगठय न तथा नववकयण 

१२. कृषक सभूह दताय : याइनास नगयऩाधरका कृवष िाखाभा कृषक सभूह दताय  गरयनेछ । मसको राधग 
कृषक सभूहरे सभूह वववयण पायाभ सवहतको धनवेदन पायाभ (अनसूुची ७) तथा सभूह ववधान 
(अनसूुची १) सवहतको धनवेदन नगयऩाधरकाdf  ऩेि गनुयऩने छ । मसका राधग नगयऩाधरकारे 
कृषक सभूह दतायको राधग आधथयक  ऐनरे तोके अनसुायको याजस्व िलु्क धरइय दताय गने छ । 
साथै सो सभूहराई कृवष ववकास िाखारे कृषक सभूह दताय प्रभाण–ऩत्र (अनसूुची ३) ददनऩुने छ । 
मसयी दताय  गरयएको कृषक सभूहको अवधध१ वषयको यहनेछ ।   

१३. कृषक सभूह ऩनुगठयन गने :- ववधानभा उल्रेख बए फभोस्जभ कृषक सभूहरे आफ्नो आवश्मकताको 
आधायभा सभूह ऩनुगयठन गनय सक्नेछ। साथै कृषक सभूहको साधायण सबा वषयको एकऩटक बाद्र 
भसान्त सभभभा गनुयऩने हनु्छ । कृषक सभूहरे आफ्नो सभूहको साधायण सबा/ऩनुगयठन गयी कृवष 
ववकास िाखाराई जानकायी ददन ुऩने छ । 

 १४. कृषक सभूह नववकयण गने :- कृषक सभूहरे आपनो कृषक सभूह दताय प्रभाण–ऩत्रको १ वषय 
अवधध ऩूया बैसकेऩधछ नववकयण गनुयऩने छ । मसको राधग कृषक सभूहरे प्राद्ऱ गयेको कृषक 
सभूह दताय प्रभाण–ऩत्र सवहतको धनवेदन कृवष ववकास िाखाभा भमाद सवकएको ३५ ददन धबत्र ऩेि 
गनुयऩने छ य सो को राधग आधथयक ऐनरे तोके अनसुायको याजस्व  धरइय नववकयण गनेछ । भमाद 
सवकएको ३६ औॊ ददन देस्ख एक वषय सभभ रू ५०/- थऩ याजस्व िलु्क धरइय नववकयण गनेछ । 
एक वषयसभभ ऩधन नववकयण नगयेको खण्डभा प्रधतवषय रू १००/- को दयरे नववकयण िलु्क थऩ 
हुॉदै जानेछ ।  

ऩरयच्छेद ६ 
सभूह श्रोत/वहतकोष सॊकरन तथा ऩरयचारन 

१५. श्रोत / वहतकोष ऩरयचारन : सभूहभा सॊकरन बएको यकभ नस्जकको फैकभा खाता खोरी जभभा गनुय 
ऩदयछ य सभूहको अध्मऺ वा सस्चव य कोषाध्मऺको सॊमिु दस्तखतफाट सो खाताको सॊचारन 
गनुयऩने छ । सभूहरे गयेको कुर रगानीभध्मे कभतीभा ५०% रगानी कृवष ऺेत्रभा गनुयऩने छ । 
ऋण प्रवाह गदाय राग्न ेब्माज दय साधायण सबारे धनधाययण गने छ । कुनै कृषक सभूहरे उि 
सभूहको सदस्म नयहेको व्मस्िराई रगानी गनय ऩाउने छैन ।  

ऩरयच्छेद ७ 
सभूहभा रेखा व्मवस्थाऩन 

१६. सभूहभा रेखा व्मवस्थाऩन : सभूह सॊचारनको धनस्भत आधथयक तथा ब्मवसावमक कायोवायभा 
 धनभनानसुायका भखु्म चायवटा खाता याखेय सयर तरयकारे रेखा व्मवस्थाऩन गनय सवकने छ । 

क) सभऩधत (नगद तथा स्जन्सी) खाता  
ख) साभान धफिी तथा आभदानी खाता  
ग) साभान खरयद तथा खचय खाता य  
घ) दावमत्व खाता  

 क) सभऩधत (नगद तथा स्जन्सी) खाता : मस खाताभा कृषक सभूहहरूको स्वाधभत्वभा यहेको धनभार, 
जामजेथा, सभऩधत रगामत रगानी यकभ, अरूफाट ऩाउन ुऩने यकभ आदद सभावेि गरयएको हनु्छ । 
मसभा खास गयी सभूहको नाभभा यहेको नगद तथा फैंक भौज्दात, रगानी, ऋण ददएको यकभ, 
अरूफाट ऩाउन ुऩने  वहसाव, भेस्िन, पधनयचय, घय जग्गा, सवायी साधन आदद वहसावहरू सभावेि 
गरयएको हनु्छ । मसभा सभूहको सभऩधत फवृद्ध हदुा डेववट य घटदा िेधडट हनु्छ ।  



ख) साभान धफिी तथा आभदानी खाता : मस खाताभा कृषक सभूहहरूको सयसाभान य सेवा 
धफिीफाट प्राद्ऱ यकभ रगामत रगानी तथा ऋणफाट प्राद्ऱ ब्माज आभदानी, ब्माऩायी छुट सवुवधा, सॊघ 
सॊस्थाभा प्राद्ऱ अनदुान, सदस्मता वा प्रवेि िलु्क, स्स्थय सभऩधत बाडाभा ददए वाऩत प्राद्ऱ यकभ, 
हजयना वाऩत प्राद्ऱ यकभ आदद आभदानी सभावेि धगयएको हनु्छ । मस खाताको अन्त्मभा देखाइन े
कुर भौज्दात साभान्मतमा डेववट हनु्छ । 
ग) साभान खरयद तथा खचय खाता : मस खाताभा कृषक सभूहहरे खरयद गने सयसाभान य सो को 
ढुवानीभा राग्न ेज्मारा तथा खचय रगामत कामायरम सॊचारन खचयहरू – तरव, बता, भभयत, घयबाडा, 
धायाऩानी, ववजरुी, ब्माज खचय, ह्रासकटी यकभ, वैठक बता, ववववध आदद खचयहरू सभावेि गरयएका 
हनु्छन ्। मस खाताको अन्त्मभा देखाइन ेकुर भौज्दात साभान्मतमा िेधडट हनु्छ ।  
घ) दावमत्व खाता : कृषक सभूहहरूरे अरूराई फझुाउन ु ऩने  सफै प्रकायको वहसाव यकभ मस 
खाताभा चढाउन ुऩदयछ । मसभा सदस्महको िेमय ऩूॊस्ज, वचत यकभ, धडऩोस्जट यकभ, धयौटी यकभ, 
ऋण यकभ, कसैराई बिुानी ददन ुऩने वहसाव रगामतका अन्म दावमत्वहरू सभावेि गरयएको हनु्छ 
। मस खाताभा खचय डेववट हनु्छ बन ेआभदानी िेधडट हनु्छ । मसभा खचय (डेववट), आभदानी 
(िेधडट) य िेष (भौज्दात) गयी तीनवटा भहरहरू यहेका हनु्छन ्। सभऩधत (नगद तथा स्जन्सी) 
खाता, आभदानी खाता, खचय खाता य दावमत्व खाता िभि् अनसूुची ११, १२, १३ य १४ अनसुाय 
फनाउन सवकनेछ ।आवश्मकता अनसुाय अन्म सहामक खाताहरू ऩधन प्रमोग गनय सवकन ेछ । 

ऩरयच्छेद ८ 
सभूह सॊचारन/ ऩरयचारन 

१७. सभूह सॊचारन/ऩरयचारन 
क) सभूहको सभस्मा एवॊ आवश्मकताको ऩवहचान तथा प्राथधभकता : सभूहका कधतऩम सभस्माहरू हनु 
सक्छन ् य ती सफै कृवषसॉग सभफस्न्धत नहनु ऩधन सक्छन ्। कृवषसॉगै सभफस्न्धत कधतऩम सभस्माहरू 
जसको सभाधान कृवष ववकास िाखाको ऩरयधध एवॊ ऺभता बन्दा फावहय हनु सक्छन,् त्मस वकधसभका 
सभस्माराई उऩरब्ध श्रोत, साधन, सभूह सदस्महको ऺभता एवॊ प्रववधधहरूको आधायभा धतनीहरूको 
प्राथधभकता तोवक सयर एवॊ कभ खस्चयरो सभाधान ऩवहरे नै खोज्न ुऩने छ ।   
ख) सभूह सॊचारनको राधग धनमभहरूको ववकास : आफ्नो उद्देश्महरू ऩयुा गनय हयेक सभूहरे आफ्ना 
धनमभहरू फनाउन ुऩने छ । अन्म धनमभहरूको साथै आफ्ना ऩदाधधकायीहरूको चमन ववधध य धतनको 
कामय अवधध ऩधन धतनभा सभावेि बएको हनु ुऩने छ ।  
ग) आमभूरक विमाकराऩहरू : सफै सभूह सदस्महरूरे, व्मस्िगत एवॊ सभूहगत रूऩभा सभेत 
उनीहरूधसत उऩरब्ध श्रोत य साधन अनसुाय आफ्नो इच्छानकूुर एउटा वा त्मो बन्दा फढी आमभूरक 
कृमाकराऩको थारनी गनुय ऩने छ ।  
घ) ऩयुस्कायको व्मवस्था : प्रत्मेक वषय सहभधतका आधायभा छाधनएको सफैबन्दा याम्रो काभ गने  एक 
सदस्मराई सभावेिीताका आधायभा आफ्नै श्रोत/वहतकोषफाट ऩयुस्काय ददन ेव्मवस्था धभराउन धसकन ेछ 
।   
ङ) अधफरभफ सेवा तथा सहमोग ऩमुायउन े : ववधबन्न धनकामहफाट सेवा तथा सहमोग भाग गयेभा अधफरभफ 
सहमोग गने  य मसयी प्रदान गरयन े सेवाहरू कृषक सभूहको भाध्मभफाट ऩरु् माउॉदा एक अकाय धसत 
नफास्झन ेहनु ुऩने छ ।   
च) सभूह सदस्महरूको सीऩ तथा ऺभता ववकास : ताधरभ भापय त सभूह सदस्महरूको आत्भववश्वास 
फढाउनकुो साथै उनीहरुभा सीऩ तथा ऺभता ववकास य इच्छाको अधबवृवद्ध गने  बएकोरे प्रबावकायी, 
कुिर एवॊ ददगो रूऩभा सभूहराई गधतस्िर वनाई सभूहको उद्दशे्म हाधसर गनय सभूह सदस्म य 



ऩदाधधकायीहरूराई कृवष ववकास िाखा रगामतका अन्म धनकामहरूसॉग सभन्वम य सहकामय गयी 
सभमसाऩेऺ य व्मवहारयक ताधरभको राधग ऩहर गनुय ऩनेछ । मदद सहकामय गनय नसकेभा कृषक सभूहरे 
स्वमॊ आपै व्मवस्थाऩन गनुय ऩने छ ।   
छ) सऩुरयवेऺण, अनगुभन य भूल्माॊकन: प्रत्मेक वषय सभूहरे सॊचारन गयेको ववधबन्न विमाकराऩहरूको 
अनगुभन, सवुऩयवेऺण य भूल्माॊकन गनय एक ३ सदस्मीम उऩ सधभधत फनाउन सवकनछे ।   

ऩरयच्छेद ९ 
सभूहभा भतबेद व्मवस्थाऩन 

१८. भतबेद व्मवस्थाऩनको प्रकृमा : सभूह ऩरयचारनको सभफन्धभा उस्ब्जएका हयेक भतबेदहरूको 
धनरूऩण सस्भफन्धत वडा स्तय/ सेवा केन्द्रभा यहने कृवष प्राववधधकरे गने छ ।मसयी वडा स्तय/ सेवा 
केन्द्रभा गरयएको धनरूऩणसॉग असहभत हनुे ऩऺरे गाउॉऩाधरकाको कृवष ववकास िाखाभा ऩनुयावेदन गनय 
सक्नेछ । उि िाखारे गयेको धनरूऩणसॉग असहभत हनुे ऩऺरे गाउॉऩाधरकाको उऩाध्मऺको 
सॊमोजकत्वभा तवऩिर वभोस्जभ गदठत ३ सदस्मीम भतबेद व्मवस्थाऩन सधभधत सभऺ ऩनुयावेदन गनय 
सक्नेछ ।  

 नगय उऩ प्रभखु  - सॊमोजक  
 कृषक प्रधतधनधीको तपय फाट नगय कृषक सभूह भहासॊघ प्रधतधनधी  सदस्म १ जना  
 सॊमोजक, आधथयक ववकास सधभधत -  सदस्म 
 नगयऩाधरकाको तपय फाट प्रभखु प्रिासकीम अधधकृतरे तोकेको प्रधतधनधी  १ जना  

भतबेद धनरूऩणका सभफन्धभा उि सधभधतको व्माख्मा नै अस्न्तभ हनुेछ ।  
ऩरयच्छेद १० 

कृषक सभूहभा मोजना तजुयभा य श्रोत साधनको ववकास 
१९. मोजना तजुयभा प्रकृमा : कृषक सभूहरे कृवष कामिभको मोजना तजुयभा प्रकृमाराई देहामका 
आधायभा आमोजना धनभायण गयी मोजना तजुयभा गनुयऩने छ । 
१.  आमोजनाको नाभ  
२.  ऩषृ्ठबधूभ : आमोजनाको आधायबतू तथमाॊक, सॊबावना, अवसय य चनूौधत  
३.  आमोजनाको उद्दशे्म  
४.  आमोजनाको प्रधतपर 
५.  आमोजना सॊचारन गरयने ऺेत्र  
६.  आमोजनाको अवधध  
७.  आमोजनाको विमाकराऩहरू  
८.  राबास्न्वत ऩरयवाय सॊख्मा : प्रत्मऺ तथा अप्रत्मऺ, न्मून आम वगय, भवहरा, दधरत, जनजाधत आदद  
९.  आवश्मक कायक तत्वहरू  
१०. आधथयक सायाॊि   
११. आमोजनाको वकधसभ : सभूहको आपनै रगानी, साझेदायीभा सॊचाधरत 
१२. आमोजना कामायन्वमन व्मवस्थाऩन, अनगुभन, भूल्माङ्न प्रकृमा  
१३. आमोजनाको दीगोऩनाको राधग गरयन ेकामयवववयण  
१४. आमोजनाफाट हनुे वातावयणीम प्रबाव 
(वावषयक कामय मोजनाको नभूना ढाॉचा अनसूुची-१५ भा उल्रेख धगयएको छ ।) 



२०. स्थानीम श्रोत, साधनको ववकास य सॊचारन : सभूहको फाह्रम धनबययताका साथै उत्ऩादनको प्रधत 
इकाई खचय ऩधन घटाउनका राधग सभूहरे स्थानीम श्रोत, साधनको ववकास य सॊचारनभा उस्चत ध्मान 
ददनऩुने छ ।   

ऩरयच्छेद ११ 
सयोकायवारा धनकामको बधूभका एवॊ उयदावमत्व 

२१. याइनास नगयऩाधरका   कृवष ववकास िाखा  
१.सभूहको कामयिभ तथा फजेटको आवश्मकताको आधायभा नगयऩाधरकाको कामयिभ य फजेट फनाउन ु
ऩनेछ । सभूहको कामयिभ तथा फजेट कृवष प्राववधधकरे धसधै वा सभफस्न्धत वडा कामायरम भापय त 
नगयऩाधरकाको आधथयक ववकास सधभधतभा ऩठाउन ुऩने छ ।   
२. कृवष ववकास िाखारे आफ्नो तथा वडा कामायरम भातहत कामय गनय सफै प्राववधधक कभचाययीहको 
सभऩूणय कामयको अधावधधक येकडय याख्न ुऩने छ । मो सूचीरे कृषक सभूहहरूराई सघाउन ेसभबाववत सफै 
य कुनै खास सभमभा वास्तववक रूऩभा उऩरब्ध हनुे कभयचायीहरुको ऩवहचान गयाउॉछ ।   
३. कृषक सभूहको हारको सॊख्मा, धतनको ववकासको ववधबन्न तह (गठन हनु रागेको, सॊचाधरत हनु 
रागेको तथा ऩरयऩक्व हनु रागेको) को आॉकडा कृषक सभूह, वडा कामायरमको येकडयफाट ऩरयभाजयन गनुय 
ऩने छ ।  
४. कृवष ववकास िाखारे ववषम वविषेऻ सवहतको टोरी गठन गरय सभूह फैठकभा बाग धरन,े सभूह 
सदस्महरूको ताधरभ सॊचारन गने  य सभूह सदस्महरूरे सॊचारन गयेको कामयिभहरूको सऩुरयवेऺण एवॊ 
अनगुभन गने  काभको कामयताधरका फनाउन ुऩदयछ य सोही अनसुाय ऩरयचारन गनुयऩने छ ।  
५. सभूहका सदस्महरूराई सभस्मा ऩवहचान गनय य धतनको सभाधान गनय सहमोग ऩमुायउन ेतथा वपल्डभा 
कामययत कृवष प्रसाय कामयकतायहरूराई सभेत ताधरभ ददनऩुने छ ।   
६.उत्ऩादन खचय घटाउन य जग्गाको उत्ऩादकत्व फढाउनका राधग स्थानीम एवॊ फाह्य श्रोतहरूको 
कुिरताऩूवयक उऩमोग गने ऻान, सीऩ एवॊ तरयकाहरू वपल्डभा काभ गने कृवष प्रसाय कामयकतायरे 
धसकाउन ुऩने छ ।   
७. हारको अनबुवरे एउटा सभूह ऩरयऩक्व य आत्भधनबयय हनु ुअगावै सघाउन ेभाधनसहरूको सेवा भाग 
अधत फढेय जान सक्न ेसॊकेत ददन्छ । तसथय, कृवष ववकास िाखारे ववद्मभान सभूहहरूको फदधरदो भाग 
नफढोस ्बने्न हेक्का याख्न ुऩनेछ । अन्मथा, मस्तो स्स्थधत उत्ऩन्न हनु सक्दछ वक बववष्मभा सेवाको राधग 
हनुे भाग, कधतऩम नमाॉ  सभूह गठनको कायणरे ऩयुा गनय नसवकमोस ्।   
२२. वडा कामारयम/ सेवा केन्द्र   
१.  वडा कामायरम/सेवा केन्द्रका प्रभखु/ प्राववधधकरे सभूहको गठन, सॊचारन य अन्तत् ऩरयऩक्व हनुभुा 
प्राववधधक सहमोग गनुय ऩने छ ।  
२.  वावषयक कामयताधरकाभा आपनो कामयऺ ेत्रका कृषक सभूहहरूको फैठकभा बाग धरन,े कृषक सभूहको 
धनयीऺण गने  ताधरका ऩधन सभावेि गयी कामायरमभा याख्न ुऩछय य सोही अनसुाय कामय गनुय ऩनेछ ।  
३. आफ्नो कामऺेत्रको ववद्मभान कृवष अवस्थाको आधायबतू आॉकडाहरू सॊकरन गनुय ऩने छ । 
४.  कृषक सभूहहरूराई उनीहरूको सभस्मा ऩवहचान गनय, आफ्नो ऺभता, चाहना य श्रोत अनसुाय धतनको 
सभाधान गनय सघाउॉदा ऩथप्रदियक, ताधरभकताय , गधत प्रदान गनय , सभन्वमकताय तथा कामयिभ 
कामायन्वमनको रूऩभा काभ गनुयऩने छ ।   
५. सभूहको कृमाकराऩ य प्रगधत अधावधधक अधबरेख एउटा पायाभभा उल्रेख गयी याख्न ुऩने छ ।   
६.वडा कामायरम/सेवा केन्द्र प्रभखु नगयऩाधरकाको कामायरमसॉग सभऩकय   याख्न उतयदामी हनु ुऩने छ ।  



७. वडा कामायरम/सेवा कन्द्र प्रभखुरे सभबव बए श्रोत, नभूना एवॊ सभूहको कृमाकराऩको अनबुवको 
एउटा ऩसु्स्तका फनाउन ुऩने छ । सफै वडा कामायरमका ऩदाधधकायीहरूरे मसभा सहामता गनुय ऩने छ । 
मी अधबरेख वा साधनहरूको सॊकरन एवॊ नववकयण बैयहन ुऩने छ । 
८.  कृवष प्रसाय कामयकतायहरूरे सभूह फैठकराई सघाउन आफ्नो साद्ऱावहक वा ऩास्ऺक वा भाधसक 
कामयताधरका तमाय गनुय ऩने छ य वडा कामायरमभा तथा आफ्नै प्रमोगको राधग याख्न ुऩने छ य हयेक 
सभूह फैठकभा बाग धरन ुऩनेछ ।   
९. वडा कामायरम/सेवा केन्द्रभा यहन ेप्राववधधकरे सभूहभा कृषकहरूको सभस्मा ऩवहचान, प्राथधभवककयण 
एवॊ सभस्मा सभाधानका राधग सभन्वम य सहकामयको अवधायणा तरयका अऩनाउन सहमोग गनुयऩने छ ।   
१०. गधतिीर सभूहहरूराई आफ्ना भौसभी एवॊ वावषयक कामयिभ कामायन्वमन ताधरका फनाउन उनीहरूरे 
सहमोग गनुयऩने छ । उनीहरूरे सभूहहराई चावहन े कृवष साभग्रीहरू, ऋण य प्राववधधक सेवा तथा 
सहमोगको सूची तमाय ऩानय भद्दत गनुयऩने छ ।   
११. कृषक सभूह वववयण अनसूुची ७ अद्यावधधक गदै जान ुऩने छ ।  
१२. सभूहको धनणमय एवॊ कामयहरू सॊकरन गनय प्रधतवेदन पायाभहरू पायाभ नॊ. ३ य पायाभ नॊ. ४ बनुय 
ऩने छ ।  

ऩरयच्छेद १२ 
सऩुरयवेऺण, अनगुभन एवॊ भूल्माॊकन 

२३. सऩुरयवेऺण, अनगुभन एवॊ भूल्माॊकन : सॊघीम कृवष, बधूभ व्मवस्था तथा सहकायी भन्त्रारम, कृवष 
ववबाग य ती भातहतका धनकामहरू तथा प्रादेस्िक कृवष भन्त्रारम, कृवष ववबाग य ती भातहतका 
धनकामहरूरे कृषक सभूहको सऩुरयवेऺण, अनगुभन एवॊ भूल्माॊकन जनुसकैु सभमभा गने छ । आवश्मक 
तथमाॊकहरू भखु्मतमा प्रधतवेदन पायाभभा सभावेि कृषक सभूहहरूरे प्रमोग गनय भाधसक य वावषयक 
प्रधतवेदन पायाभहरू य सभूह स्तयभा ववश्लषेण वडा कामायरम/सेवा केन्द्र स्तयभा प्रधतवेदन तमाय गयी 
अस्न्तभ रूऩभा याइनास नगयऩाधरका कृवष ववकास िाखाको प्रभखुराई ददन ुऩने छ ।   

ऩरयच्छेद १३ 
ववववध 

२४. सभफन्ध य सभन्वम : कृवष ववकासका कामयिभहरूभा सयोकायवारा ववधबन्न सयकायी एवॊ गैय 
सयकायी धनकामहरूफीच आऩसी सभफन्ध य सभन्वम हनु ुअधत आवश्मक छ । धतनको स्थाऩना औऩचारयक 
एवॊ अनौऩचारयक, व्मस्िगत तथा आधधकारयक रूऩभा हनुसक्दछ । जनुसकैु अवस्थाभा ऩधन कृवष 
प्रसायका ऩदाधधकायीहरे सफै स्तयभा (वपल्ड देस्ख केन्द्रसभभ) अन्म सभफस्न्धत धनकामहरूराई कृवष 
ववकासका ववधबन्न चयणहरूभा गधतिीर एवॊ सकायात्भक सहमोग ऩमुायउन प्ररेयत गनयभा धनणायमक एवॊ अहॊ 
बधूभका खेल्न ुऩने छ । 
१. कृवष ववकासको सभऩूणय स्जभभेवायी नगयऩाधरकाको कृवष ववकास िाखा एवॊ मस अन्तगयत कामययत 
ऩदाधधकायीहरू उऩय ऩदयछ । त्मसकायण, कृवष ववकास िाखारे ऋण, साभग्री एवॊ धसचाई उऩरब्ध 
गयाउन ेधनकामहरू य साथै फजाय व्मवस्था धभराउन ेसॊस्थाहरूसॉग सभऩकय   स्थावऩत गनुयऩने छ । 
२.  कृवष ववकास िाखा तथा मस अन्तगतयका सभफस्न्धत ऩदाधधकायीहरूरे कृषक सभूह, नगयऩाधरका 
यावष्डम एवॊ अन्तयायवष्डम गैय सयकायी सॊस्थाहरूसॉग धनमधभत सभऩकय  याख्न ुऩने छ । 
३. वडा स्तय/सेवा केन्द्रभा यहन े कृवष प्राववधधकरे स्थानीम याजनीधत तथा धनवायस्चत जनप्रधतधनधीहरूसॉग 
ऩधन याम्रो सभऩकय  स्थावऩत गनुय ऩदयछ । मसको अरावा कामयऺ ते्रभा यहेका सयकायी कामायरम, स्थानीम 
धनकामका ऩदाधधकायीहरू, स्कूरका स्िऺकहरू, व्माऩायीहरू एवॊ सहकायी सॊस्थाका सदस्महरूसॉग वषयको 
२ ऩटक सभन्वम फैठक याख्न ुऩनेछ ।   



२५. सभूह गठनको रागत खचय सभवन्धभा : कुनै नमाॉ  कृषक सभूह गठनको राधग आवश्मक ऩने  खचय 
स्थानीम दययेट अनसुाय सभूह गठन गने धनकामरे गने छ बने सभूहको अन्म खचय जस्तै धनमधभत फैठक, 
साधायण सबा आदद रगामतभा राग्ने अन्म खचयहरू सभूहको आफ्नो श्रोतफाट व्महोनुय ऩने छ ।  
२६. कृषक सभूहको आवद्धता : कृवष ऩेिाको भाध्मभ द्राया कृवष ऺेत्रभा मोगदान ऩमुायउन े उद्दशे्मरे 
सभवस्न्धत सयकायी कामायरमभा दताय  बएका कृषक सभूहहरू एवॊ कृवष सहकायीहरू सभफस्न्धत स्थानीम, 
स्जल्रा, प्रादेस्िक य सॊघीम तहभा यावष्डम कृषक सभूह भहासॊघभा आवद्ध हनु सक्नेछ ।   
२७. कृषक सभूहको सहकायीकयण : कृषक सभूहराई फढी सविम, प्रबावकायी, ददगो य कृषकहको 
उन्नतीभा झनै मोगदान गनय सक्न ेफनाउनको धनस्भत सो ऺेत्रभा केही कामय अनबुव बएको सभूहरे चाहेभा 
सहकायीभा ऩरयणत गनय सवकने छ । नगयऩाधरकाफाट स्वीकृत सहकायी ऐन अनसुाय तोवकएको ितयहरू 
ऩयुा बएको अवस्थाभा कृषक सहकायी सॊस्था दताय गनय मोग्म हनु सक्नेछन ्। कृषक सहकायी सॊस्था 
गठन गदाय  देहामका आधाय ऩूया बएका सॊस्था फढी ददगो हनु सक्नेछन ्।  

 कृषक सभूहको रूऩभा ३ वषयको अनबुव बएको ।  
 ऩमायद्ऱ फचत सॊकरन एवॊ सॊचारन बएको । 
 व्मवसावमक कृमाकराऩहरू सॊचारन गनय सऺभ बएको । साथै सभूहको नाभभा यहेको सभऩूणय 

चर-अचर सभऩस्ि उि सभूह बॊग बएय फनेको सहकायी दताय बएऩधछ सो सहकायीको नाभभा 
स्वत् हनुेछ ।  

२८. अभान्म हनु े : भाधथ जनुसकैु कुया रेस्खएको बएता ऩधन नेऩारको प्रचधरत भूर काननुसॉग फास्झने 
मस्ता दपाहरू फास्झएका हदसभभ अभान्म हनुेछन ्। 
  



अनसूुची १ 
कृषक सभूहको ववधान (नभूना) 

ऩरयचम 
नेऩारजस्तो ववकासोन्भखु भरुकुको राधग सभूहको अवधायण अत्मन्त भहत्वऩूणय छ । त्मसभा ऩधन कृवष 
ववकासको सन्दबयभा सभूहरे अझै अहभ ्बधुभका खेल्दछ । कृषक कृषकरे बरयएको हाम्रो जस्तो देिभा 
धसधभत जनिस्ि य श्रोत साधनफाट कृषकवगय फीच मथोस्चत सेवा ऩमुायउन कदठन य फढी खस्चयरो ऩधन हनुे 
हुॉदा कृषक सभूह सेवा प्रवाह गनय  उऩमिु भाध्मभ हनु सक्छ । मस सन्दबयभा सभूह गठन देस्ख धरएय 
सॊचारन य ऩरयऩक्व अवस्था नऩगेुसभभ अत्मन्त सावधानी धरनऩुने  हनु्छ । अधरकधत सभम फढी नै 
रगाएय सभूहरे भतुयरूऩ ऩाउन ुऩदयछ । स्वत् स्पुतय सभूह ददगो य स्वावरभफी हनु्छन ्। सभूह गठन 
बएऩधछ सभूह धबत्र मोजना तजुयभा कामायन्वमन अनगुभन, भूल्माॊकनको साथै फैठक सॊचारन जस्ता कामयहरू 
सही अथयभा सॊचारन गनुय ऩछय । सभूहधबत्रको ऩायदस्ियता, प्रजातास्न्त्रक अभ्मास सभूह बावना,सभन्वम, 
सहकामय, सहअस्स्तत्व, सदाचारयता, इभान्दारयताफाट सभूह रक्ष्म य सढृुढ फने्न कुया धनस्ित छ ।  
प्रस्तावना  
कृवषजन्म वस्तकुो उत्ऩादन, उत्ऩादकत्व फढाउन, उत्ऩादन साभाग्री सरुब फनाउन, उत्ऩाददत साभग्रीको 
धफिी ववतयण, बण्डायण व्मवस्थाऩन गयी उन्नत वीउ एवॊ आमवृवद्ध, फचत सॊकरनफाट आत्भधनबयय हनुको 
राधग याइनास नगयऩाधरका  कृवष ववकास िाखाको सहमोगभा श्री ........................................ कृषक 
सभूह गठन गमो ।  
१. प्रायस्भबक:  
१.१ सॊस्ऺद्ऱ नाभ य प्रायभब:  
क) मस सभूहको नाभ “श्री.................................................. कृषक सभूह- २०७८” यहने छ । 
ख) मो ववधान सभूह याइनास नगयऩाधरका  को कामायरमभा दताय  बएऩधछ तरुून्त राग ुहनुे छ । 
१.२ ऩरयबाषा: ववषम य प्रसॊगको अको अथय नरागेभा मो ववधानभा 
क) सभूह बन्नारे मस ववधानभा उल्रेस्खत कृवष कामयद्राया कृवष उऩजको उत्ऩादन, उत्ऩादकत्व फढाई 
आम आजनय गनय इच्छुक कृषकहरुको सभूहराई जनाउन ेछ ।  
ख) सदस्म बन्नारे कृषक जो .................... कृषक सभूहको उद्दशे्म अनसुाय उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व 
फढाउन ववधानको दपा ३ फभोस्जभ सदस्मता धरएको हनु्छ ।  
ग) कामयसधभधत बन्नारे “ववधान अनसुाय धनवायस्चत अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सस्चव, सहधसचव, कोषाध्मऺ तथा 
सदस्म ऩदाधधकायीहरूराई जनाउने छ ।  
घ)  साधायण सबा बन्नारे मस ववधानको दपा ४ फभोस्जभ गदठत सबाराई जनाउन ेछ ।  
१.३ सभूहको छाऩ : गोरोघेया धबत्र मस सभूहको नाभ “श्री......................... कृषक सभूह–२०७८” 
ऩढ्न सवकनेछ ।   
१.४ सभूहको कामारयम : मस सभूहको कामायरम रभजङु स्जल्रा याइनास नगयऩाधरका   वडा न........ भा 
यहनेछ ।  
१.५ सभूहको दताय : याइनास नगयऩाधरका धतधनवऩप्रेभा दताय गयी प्रभाण ऩत्र धरइनेछ। साथै आस्न्तयक 
याजस्व कामायरमभा सभेत दताय  गरय स्थाई रेखा नभफय (PAN) धरइनछे ।  
 
२. उद्दशे्म य कामय  
२.१ उद्दशे्म : सदस्महरूको साभास्जक, आधथयक, कृवषजन्म व्मवसावमक, वहतराई ध्मान यास्ख देहामभा 
उल्रेस्खत सभूहको उद्देश्म हनुेछ : 



क) कृवष व्मवसामराई आधधुनकीकयण एवॊ ववववधधकयण गयी उत्ऩादकत्व, उत्ऩादन वृवद्धका राधग एक 
जटु बई काभ गने  । 
ख) सदस्महको आधथयकय  तथा साभास्जक स्जवनस्तय उठाउने । 
ग) सदस्महरूभा स्वारभफनको ऻान, ऩायस्ऩारयक सहमोग य धभतव्मवमताको फोध गयाउने।  
सभूहको ववधानको दपा २.१ फभोस्जभका उद्देश्महरू ऩूया गनय मो सभूहरे देहाम फभोस्जभ कामयहरू गने 
छ । 
१.  उन्नत प्रववधधफाट खेती गयी उत्ऩादन एवभ ्उत्ऩादकत्व फढाउने , 
२.  ववज फवृद्ध गयी आत्भ धनबयय हनु े 
३.  उन्नत प्रववधध अऩनाउन े। 
४.  कृवष उत्ऩादनफाट आम फवृद्ध गने , 
५.  सभूहफाट फजाय व्मवस्थाऩन गने , 
६.  कृषकद्राया उत्ऩाददत फस्तकुो भूल्मभा एकरूऩता ल्माउन,े  
७.  बण्डायणको व्मवस्था, 
८.  सदस्मको सीऩभा फवृद्ध गनकाय राधग अन्म कामयिभहरू तजुयभा गयी सॊचारन गने ,  
९.  सदस्मको आधथयक अवस्था सधुाय गनय सक्न ेवकधसभका अन्म कृमाकराऩ सॊचारन गने ,  
१०. सदस्महरू वीच स्वारभफन , ऩायस्ऩरयक सहमोग एवभ धभतव्ममीता अधबफवृद्ध गयी धनमधभत फचत गने 
फानी प्रवधयन गने , 
११. सभूह सदस्महरूभा उत्ऩादनिीर आमभरुक एवॊ सीऩभरुक उद्देश्मका राधग सदस्महरूराई सरुब 
व्माजदयभा ऋण प्रदान गने , 
१२. आफ्नो उद्देश्म ऩयुा गनयका राधग सभान उद्देश्म बएका स्थानीम ऺेत्र, यावष्डम य अन्तयायवष्डम सॊघ 
सॊस्थाहरूसॊग सहमोगात्भक बावना याख्न,े 
१३. कृवषसॊग सभफस्न्धत अन्म कृषक सभूह, सहकायी, ववधतम सॊघ सॊस्थासॉग सभऩकय  कामभ गरय 
जानकायी एवभ सचुना आदान प्रदान गने, 
१४. मस ऺेत्र-बेगको कृषकहरूद्राया उठाइएको सभस्माहरू स्जल्रास्तय, प्रदेिस्तय य सॊघीमस्तयका कृवष 
धनकाम य अनसुन्धान केन्द्र तथा अन्म धनकामहरूराई सभऩकय  गयी गयाई कृवष सभस्माका सभाधान 
धनकाल्न प्रमास गने ।  
१५. उन्नत वीउ, यासामधनक भर, सधुारयएको औजाय, वकटनािक ववषादी आदद वविी ववतयण गने ।  
१६. धसचाॊई सवुवधा उऩरब्ध गयाउन े।  
१७. खेती ववकास मोजना तमाय गनय एवॊ ऩकेट प्माकेज कामयिभराई सहमोग ऩरु् माउने ।  
१८. सघन कृवष वकास कामयिभराइ सघाउ ऩरु् माउन े। 
१९. नगदे फारी उत्ऩादन, बण्डायण, प्रसोधन तथा वविी ववतयण व्मवस्था गने  । 
२०. उन्नत भाछाका बयुाय उत्ऩादन तथा वविी ववतयण गने । 
२१. भाछा उत्ऩादन एवॊ उत्ऩादकत्व फढाउन े।  
२२. उत्ऩाददत भाछाहरूको वविी ववतयणको राधग फजाय व्मवस्था गने । 
२३. भत्स्म ऩारन सभफन्धी प्राववधधक सेवा ऩमुायउन सहमोग गने । 
२४. कृवष उऩज उस्चत भलु्मभा खरयद वविी तथा ढुवानी गने ।  
२५. कृवष उऩज बण्डायण गनय गोदाभको सवुवधा उऩरब्ध गयाउने । 
२६. कृवष उऩज प्रिोधन गने  । 
२७. प्रिोधन फस्त ुउस्चत भलु्मभा वविी गने  ।  



२८. श्रोत/ वहतकोष सॊकरन गने ।  
२९. सकॊ धरत फचत वहतकोषको प्रबावकायी ऩरयचारन गने । 
३०. सभूह वा सदस्मराई अवश्मक ऋण उऩरब्ध गयाउने । 
३१. भाधथ उल्रेस्खत उद्देश्महरू ऩधुतय गनय अन्म कामय गने ।  
 
३. सदस्मता : एकै उद्देश्म एवॊ सभान आधथयक अवस्था बएको एवभ मस सभूहको ववधानको ऩरयधी धबत्र 
यहने इच्छा व्मि गयेको व्मस्िराई मस सभूहको सदस्मता प्रदान गनय सवकनेछ । तय सदस्म हनु चाहने 
व्मस्िरे कस्भतभा सभूहका सदस्महको धरस्खत धसपारयस साथ अनसूुची–४ अनसुाय दयखास्त ददन ुऩने छ 
।  
३.१ सदस्मको राधग मोग्मता :  
क) आॉपै खेतीऩाती गयेको/ गनय सऺभ बएको । 
ख) सभूहको उद्देश्म अनऩु कामय गनय ईच्छुक बएको ।  
ग) सभूहको ववधान अनसुाय कामय गनय भन्जयुी बएको । 
घ) कृषक–कृषक फीच आऩसी सहमोग फढाउन ईच्छुक बएको । 
ङ) सदस्मताको राधग १६ वषय उभेय ऩगेुको हनुऩुने  छ ।  
३.२ साधायण सदस्म : सदस्मता िलु्क रू .... धतयी साधायण सदस्मताको धनवेदन ददई कामय सधभधत 
धनणयम फभोस्जभ साधायण सदस्मता प्राद्ऱ गनय सक्ने छ । मस्तो सदस्मरे भाधसक फचत रू .... प्रत्मेक 
भवहना जभभा गनुय ऩने छ । सभूह गठन बईसकेऩधछ कुनै ऩधन मोग्मता ऩगेुको व्मस्िरे सभूहको 
सदस्मता धरन चाहेभा सभूहभा आवद्ध प्रधत सदस्म फयाफय उि धभधतसभभ सॊस्चत वहतकोष य सोको ब्माज 
साथै धनमभानसुायका अन्म िलु्क फझुाई सदस्मता प्राद्ऱ गनय सक्नेछ ।  
३.३ सदस्मता कामभ नयहन ेअवस्था (सदस्मको अमोग्मता) : कामय सधभधतरे धनभन अवस्थाभा सदस्महराई 
सदस्मताको राधग अमोग्म ठहमायई सदस्मता सभाद्ऱ गनय सक्नेछ । 
क)  तोवकएको भाधसक फचत तथा अन्म धतनुयऩने  यकभहरू ३ भवहनासभभ नधतयेभा । 
ख)  ववधानको उद्देश्म ववऩयीत कामय गयेभा वा सभूहको यकभ वा कागजात वहनाधभना गयेभा वा अन्म कुनै 
कायणरे कामय सधभधतफाट धनस्कािन/धनरभफन गयेभा ।  
ग)  सदस्मताफाट याजीनाभा ददएभा (सदस्म यहन नचाहेय धरस्खत धनवेदन उऩय कामय सधभधतरे सदय 
गयेभा)  
घ)  अऩयाधधक कामयभा सॊरग्न बएको दोष प्रभास्णत बएभा । 
ङ)  कृवष ऩेिा त्मागी अन्म कामय गनय थारेभा । 
च)  भतृ्म ुबएभा । 
छ)  सभूहको धसद्धान्त वा धनमभभा वा प्रधतष्ठाभा आॉच आउन ेकामय गयेभा ।.  
४. साधायण सबा तथा कामय सधभधत  
४.१ साधायण सबा : मस सभूहको सदस्मता प्रद्ऱा सभऩूणय सदस्म साधायण सबाको सदस्म हनुे छ, जनु 
सभूहको उच्च एवॊ धनणायमक तह हनुेछ । मसरे ववधान ऩारयत एवभ सॊिोधन गनय सक्नेछ । साधायण 
सबा वषयभा एक ऩटक फस्ने छ । तय आवश्मकता अनसुाय जनुसकैु फेरा साधायण सबा फोराउन सवकन े
छ ।  
४.२ साधायण सबाको अधधवेिन : कामय सधभधतरे तोकेको धभधत य सभमभा मस सभूहको सस्चवरे 
अध्मऺको ऩयाभिय धरई धरस्खत सूचनाद्राया  सभऩूणय सदस्मराई साधायण सबाको स्थान, सभम, धभधत तथा 
एजेन्डाको जानकायी गयाउन ुऩने छ ।  



४.३ साधायण सबाको काभ कतव्मय य स्अधकाय : 
क)  कामय सधभधतको धनवायचन गनय तथा गठन गनय । 
ख) ववधान सॊिोधन गने । 
ग)  वावषयक फजेटको अनभुोदन गने । 
घ) सभूहको वावषयक कामयिभ स्वीकृत गने  । 
ङ)  सभूहको वावषयक कामय मोजना फनाउन े। 
च)  सभूहरे कामय मोजना फनाउदा, कस्भतभा ६० प्रधतित कृवष कामयिभ फनाउन े। 
४.४ साधायण सबाको गणऩूयक सॊख्मा : सभूहको साधायण सबाको फैठकभा कस्भतभा ऩधन ५१ प्रधतित 
सदस्महको उवऩस्स्थतभा हनु ुऩने छ । मदद सो नबए पेयी ३ ददनधबत्र अको सबा फोराउन ुऩने छ । 
मसभा कुर साधायण सदस्मको २५ प्रधतित उऩस्स्थधत बएभा ऩधन मो सबाको फैठक फस्ने छ ।  
४.५ कामय सधभधत गठन ववधध : 
क) कामय सधभधत ७ सदस्मीम हनुेछ । 
ख) कामय सधभधतभा अध्मऺ, सस्चव, कोषाध्मऺ तथा सदस्महरू हनुे छन ्। आवश्मकता अनसुाय उऩाध्मऺ 
तथा सह-धसचवको ऩधन व्मवस्था गनय सवकन ेछ । 
ग) कामय सधभधतका ऩदाधधकायीहरूको फैठक हयेक भवहनाको ... .गते हनुेछ । तय आवश्मकता बए 
जनुसकैु सभमभा ऩधन फस्न सक्न ेछ ।  
घ) कामय सधभधतको ऩदाधधकायीहरूको कामय अवधध २ वषयको हनुेछ । 
ङ) कामय सधभधतको कुनै ऩद खारी बएभा साधायण सदस्म भध्मेफाट कसैराई ऩधन कामयसधभधतको ऩदभा 
सधभधतको फहभुतफाट भनोधनत गनय सक्नेछ ।  
च) कामयसधभधतको गणऩयुक सॊख्मा दईु धतहाइ सॊख्माराई भाधननेछ तथा धनणयम फहभुतद्राया हनुेछ ।  
छ) साधायण सबाका सदस्महरूरे आपु भध्मेफाट धनवायचन प्रकृमाद्राया अध्मऺ सस्चव, कोषाध्मऺ तथा 
अन्म ऩदाधधकायीहरुको चमन गरय कामयसधभधत गठन गने छ । तय अध्मऺ, सस्चव, कोषाध्मऺ भध्मे एक 
ऩदभा भवहरा सदस्म अधनवामय रूऩभा हनु ुऩदयछ ।  
४.६ कामयसधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय : 
क)  ववधानको ऩरयधध धबत्र यही, सभूहको उद्देश्म अनरुूऩ साधायण सबारे गयेको नीधत धनदेिनराई ऩारन 
गने  । 
ख)  सभूहको वावषयक कामयिभ फनाउने तथा सभूहको कृमाकराऩहरू सॊचारन गने ।  
ग)  सहकायी तथा गैय सहकायी सॊस्थाहरूसॉग सभऩकय  फवृद्ध गने  कृवष सभफस्न्ध अन्म सॊघ सॊस्थाहरूसॉग 
सभऩकय   गरय फढी बन्दा फढी सहमोग प्राद्ऱ गने  ।  
घ) सहकायीभा जान ेप्रमास गने  । 
ङ) सभूहको कामयमोजना फनाई राग ुगने । 
च) सभूहको वावषयक प्रधतवेदन फनाउन ेय प्रस्ततु गने  । 
४.७ सभूहको फैठक : सभूहको धनमधभत फैठक प्रत्मेक भवहनाको .... गते फस्ने छ । सभूह फैठकहरू 
कामय सधभधतरे धनधो गयेको ठाउॉ, धभधत य सभमभा धनमधभत रूऩभा फस्नेछ । ऩवुय धनधायरयत फैठकभा कुनै 
सदस्मरे बाग धरन नसक्न ेबएभा सो को जानकायी कायण सवहत ऩवहरे नै ददन ुऩछय  । वविषे ऩरयस्स्थधत 
वाहेक रगाताय तीन फैठकहरूभा उऩस्स्थत नहनुे सदस्मराई सभूह सहधभतको वा फहभुतको आधायभा 
धनष्काधसत गरयनेछ ।  
५. ऩदाधधकायीको काभ, कतयव्म य अधधकाय  
५.१ अध्मऺको काभ कतयव्म य अधधकाय : 



 आवश्मकता अनसुाय सभूहको फैठक य साधायण सबा फोराउन े। 
 फैठकको अध्मऺता गने  तथा फैठक धनमन्त्रण गने  । 
 सभूहराई कृमािीर गयाउन ेय उद्देश्म प्राधद्ऱका राधग आवश्मक कामय गने । 
 कुनै ववषमभा भतदान हदुा भत फयाफय बएभा धनणायमक भत ददन े। 
 ववधानभा तोवकए अनसुाय साधायण सदस्मरे भाग गये अनरुूऩ वविेष साधायण सबा फोराउन े। 
 सभूहरे तोकेको काभ कायफाही गने । 
 सभूहभा उठेका वववादहरू सभाधान गने । 
 सभूह य स्थानीम तहको सस्भफन्धत धनकामहरूसॉग सभऩकय  व्मस्िको रूऩभा काभ गने  ।  
 सभूहको धनणयम, कामयिभ य कृमाकराऩ, बएका कायवाहीहरू एवॊ सभस्माहको अधबरेख याख्न 

सस्चवराई सहस्जकयण गने ।  
 वावषयक कामयमोजनाको कामायन्वमन एवॊ सभूह ऩरयचारनको नेततृ्व धरन े।  
 सभूह फैठकभा बएका धनणयम, वावषयक साधायण सधभधतका धनणयम, वावषयक प्रधगत प्रधतवेदन 

रगामतका कागजातहरू आवश्मकता अनसुाय सभफस्न्धत धनकामभा ऩेि गने ।  
 सभूह सदस्महरूराई आफ्ना सभस्माहरूको ऩवहचान य धतनको प्राथधभकता तोक्न सघाउन ुय साथै 

उि सभस्माहरू सभाधान गने,कामयिभ फनाउन य कामायन्वमन गनय रगाउन े।  
 सदस्महरूराई विमास्िर गयाई सभन्वम य सहकामय गने । 
 सभूह सदस्महरूफीच भतबेद व्मवस्थाऩनका राधग सहस्जकयण गने ।  

५.२ उऩाध्मऺको काभ कतयव्म य अधधकाय 
 अध्मऺको कामयभा सहमोग गने । 
 अध्मऺको अनऩुस्स्थधतभा अध्मऺरे गने सफै कामय गने । 
 कामय सधभधतरे तोकेको कामय गने ।  

५.३ सस्चवको काभ कतयव्म य अधधकाय 
 अध्मऺसॊगको ऩयाभियभा फैठक फोराउन े। 
 फैठकको तमायी गने । 
 सभूहको धनणयम ऩसु्स्तका तमाय गने । 
 सभूहको सभऩूणय कागजातहरू सयुस्ऺत याख्न े। 
 सभूह फैठक एवॊ साधायण सबाफाट ऩायीत धनणयमको कामायन्वमनका राधग ऩहर गने । 
 वावषयक प्रधतवेदन तमाय ऩायी साधायण सबाभा ऩेि गने । 
 सभूहको कामयमोजना धनभाणयभा सहमोग गने । 
 कामयसधभधतरे तोकेको कामय गने ।  

५.४ कोषाध्मऺको काभ कतयव्म य अधधकाय 
 सभूहको वहतकोष यकभ धनमधभत उठाउन ेय पयपायक गने । 
 सभूह वहतकोष ब्मवस्थाऩन गने । 
 सभूहको सफै कोषको वहसाफ वकताफ सयुस्ऺत य दरुूस्त याख्न े। 
 सभूहको चर, अचर सभऩूणय सभऩधतको सयुऺाको स्जभभेवायी धरन े। 
 सभूहको वावषयक फजेट तमाय ऩाने  य साधायण सबाभा वावषयक प्रधतवेदन ऩेि गने एवॊ रेखाऩरयऺण 

गयाउने । 
 सभूह अध्मऺ वा सस्चवसॊग धभरी खाता सॊचारन गने । 
 कामयसधभधतरे तोकेको अन्म कामय गने ।   



५.५ कामयसधभधत सदस्महरूको काभ कतयव्म य अधधकाय 
 आवश्मकता अनसुाय सभूहका अन्म उऩसधभधतभा यवह स्जभभेवायी फहन गने ।  
 कामयसधभधतरे तोकेको अन्म कामय गने । 

६. आधथयक व्मवस्था 
६.१ आधथयकय  श्रोत : 
क) मस सभूहको सदस्महरूफाट प्राद्ऱ सदस्मता िलु्क 
ख) सभूहको अन्म कृमाकराऩफाट बएको आभदानी  
ग) सभूहको सदस्मरे फचत गने  भाधसक यकभ 
घ) सभूहफाट ऋण रगानी गदाय प्राद्ऱ ब्माज 
ङ) सभूहरे अन्म सॊघ/ सॊस्थाफाट ऩाएको अवसयफाट सभूह सदस्मरे ऩाउने धनस्ित ऩारयश्रधभकफाट 
.......प्रधतित रेफी 
च) सभूह सदस्मरे आफ्नो नाभफाट गयेको फचत 
ज) धफरभव िलु्क 
६.२ वहतकोष : 
क) श्री....................... कृषक सभूहको एक वहतकोष हनुे छ । 
ख) श्री ...................... फैकभा सभूहको खाता यहने छ ।  
६.३ वहतकोष ऩरयचारन : 
क) वहतकोष यकभको कभतीभा ५० प्रधतित कृवष कामयभा उऩमोग गनुय ऩने छ । 
ख) सभूह सदस्मराई आवश्मकता बएभा वहतकोषफाट ऋण/ साऩटी धरन सक्न ेछन ्। 
ग) सदस्मरे ऋण भाग गनय अनसूुची- ५ अनसुाय धनवेदन ददनऩुने छ । 
घ) कृवष कामयको राधग धरइएको ऋणभा ................ प्रधतित भाधसक ब्माज राग्न ेछ ।  
ङ) अन्म ऋणभा ..................प्रधतित भाधसक ब्माज राग्ने छ ।  
च) भाधसक ब्माज, भाधसक फचत यकभ एवभ ऋणी सदस्मरे तोवकए फभोस्जभ ऋण वकस्ता प्रत्मेक भवहना 
फझुाउन ुऩने छ ।  
छ) ऋण धरदा ऋण यकभका .........प्रधतित सेवा िलु्क फझुाउन ुऩने छ । 
ज) ................फैकभा सभूह अगवुा/ अध्मऺ वा सस्चव य कोषाध्मऺको सॊमिु दस्तखतफाट खाता 
सॊचारन हनुेछ ।  
श्रोत/वहतकोष ऩरयचारनका उऩामहरुराई भूख्मतमा दईु वगय (आवश्मक खचय य आस्न्तयक रगानी) भा 
ववबाजन गनय सवकन्छ ।  
क) आवश्मक खचय : आवश्मक खचय बन्नारे कामायरम य प्रिासधनक खचय बने्न जनाउॉदछ । 

 कामायरम खचय (काऩी, करभ, धफर, बौचय, पाइर, यस्जष्टय, खाता,ऩत्रऩधत्रका आदद खरयद खचय) 
 पधनचयय खचय 
 ढुवानी तथा घय बाडा  
 अन्म सॊस्थासॉग सदस्मता धरॉदा धतनुय ऩने खचय य वावषयक नववकयण खचय 
 रेखा ऩरयऺण खचय 
 कभचाययी ऩारयश्रधभक खचय 
 साधायण सबा खचय 
 ववववध (सभूहको फैठकभा स्चमा नास्ता आदद) ।   



ख) आन्तरयक रगानी : आन्तरयक रगानी बन्नारे सभूह धबत्रको सदस्म फीचको रगानी बने्न जनाउॉदछ । 
जस्तै  

 उत्ऩादनभूरक कामय (उत्ऩादन तथा उत्ऩादन साभग्री खरयद धफिी) 
 भर, फीउ, फारी सॊयऺण, तयकायी फोट धफरूवा वकटनािक प्रमोग गनय 
 आमभरुक कामय गनय (फाख्रा, फॊगयुऩारन आदद)।  
 घयेर ुआमभरुक कामय गनय  (स्थानीम सीऩ, येिभ ऩारन, धसराई फनुाई, भाहयुी ऩारन, तयकायी 

खेती, कयेसाफायी आदद)  
 साभास्जक कामय जस्तै सपाई अधबमान, ऩवहयो धनमन्त्रण, वृऺायोऩण, कुरो धनभायण, स्वास्थम, 

वातावयण सॊयऺण आदद) 
 सीऩ ववकास जस्तै प्मावकङ, नसययी, ताधरभ 
 फौवद्धक कामय जस्तै ताधरभ, प्रवचन, भ्रभण गोष्ठी आदद 
 साभास्जक कामय जस्तै भवहरा ववकास 
 ऩूॉजी रगानी, कजाय  प्रवाह, िेमय खरयद आदद ।  

६.४ धफरभफ िलु्क : 
क)  भाधसक फचत यकभ तोकेको सभमभा नधतयेभा ऩवहरो भवहना प्रधत ददन . ..... धफरभफ िलु्क 
राग्नेछ । 
ख)  दोश्रो भवहना प्रधत ददन ......धफरभफ िलु्क राग्न ेछ । 
ग)  तेश्रो भवहना प्रधत ददन .......... 
घ)  चौथो भवहनाफाट सदस्मता खायेज हनुेछ । 
ङ)  प्रत्मेक भवहना फझुाउन ुऩने  ऋण वकस्ता य ब्माज नफझुाएभा प्रधत भवहना .........प्रधत ददन दोश्रो 
भवहना .....प्रधत ददन य तेश्रो भवहना .... प्रधत ददन धफरभफ िलु्क राग्न ेछ । चौथो भवहना ऋण यकभ 
ब्माजहरू ऋणी 
य जभानी सदस्महरूफाट असरु उऩय गरयनेछ ।  
च)  एक सदस्मको जभानी फसेको सदस्मरे अकायको ऩनु् जभानी फस्ने छैन ।  
छ) जभानी सदस्मरे ऋण ऩाउन ेछैन तय ऋणी सदस्मरे ऋण धतयी सके ऩधछ जभानी सदस्मरे ऋण 
ऩाउन सक्ने छ ।  
ज)  ऋण धरएको सदस्मरे अरू सदस्मको जभानी फस्न ऩाउन ेछैन ।  
झ)  ऋण धरनको राधग .....सभभ एक सदस्मको जभानी ......सभभ दईु सदस्म  ....सभभ तीन सदस्मको 
जभानी चावहनेछ ।   
६.५ रगानीको सयुऺण : 
कुनै ऩधन व्मस्िरे आफ्नो नाभभा जभभा बएको वहतकोषको अधधकतभ ९०% (नब्फे प्रधतित) सभभ भात्र 
ऋण धरन ऩाउने छ । मदद व्मस्िको नाभभा सॊकधरत वहतकोषको ९०% (नब्फे प्रधतित) बन्दा फढी  
ऋण धरन ुऩने  बएभा सोही सभूहका अन्म २ जना सदस्मको साभवुहक जभानीभा ऋण ददन सवकन ेछ । 
ऋण धरन े व्मस्िरे धतनुय ऩने  साॉवा य ब्माज यकभ नधतयेको /धतनय नसकेको खण्डभा जभानी फसेका 
सदस्मभापय त असरुउऩय गरयनेछ । मदद जभानी भापय त ऩधन असरुउऩय हनु नसकेको अवस्थाभा नेऩार 
सयकायको प्रचधरत धनमभानसुाय कायफाही प्रविमा अगाडी फढाईनेछ । ऋण रगानी एवभ ्असरुउऩय गनय 
ऋण उऩ-सधभधतको स्वीकृधत धरन ुऩने  छ । ऋण उऩ-सधभधतका सदस्महरू कसैको ऩधन जभानी फस्न 
ऩाईने छैन ।  
६.६ रेखाऩरयऺण : 



प्रत्मेक कृषक सभूहरे यस्जष्र्टडय रेखा ऩरयऺण अधनवामय रूऩभा गयाउन ुऩदयछ । मसयी गरयएका रेखा 
ऩरयऺणहरू वावषयक साधायण सबाको ऩूणय फहभुतफाट अनभुोदन गनुय ऩदयछ । भनुापा सभऩणुय सदस्मराई 
प्रत्मेक वषयको रेखा ऩयीऺण ऩधछ धनजहरूको वहसाव खाताभा जभभा गनुयऩदयछ ।   
७. ववववध   
७.१ धनवाचयन सभफस्न्ध व्मवस्था : 
मस सभूहको कामयसधभधत कामभ यहेको अवस्थाभा सोही कामयसधभधतरे य सो सधभधत कामभ नयहेको 
अवस्थाभा साधायण सदस्महरूको फैठकरे धनवायचन अधधकृत धनमिु गने छ । सो धनवायचन अधधकृतरे 
धनवायचन अधधकृतभा धनमिु बएको धभधतरे एक धभहना धबत्र धनवायचन गयाई सक्न ु ऩने छ । सो 
धनवायचनको खचय कामय सधभधतरे व्मवस्था गने छ । मसभा कामयसधभधतको ऩदाधधकायीहरूराई भतदान वा 
सहभधतद्राया साधायण सबाको सदस्महरूरे छाने्नछन ्।  
७.२ ऩदावधध : 
क)  कामयसधभधत सदस्म तथा ऩदाधधकायीहरूको ऩदावधध धनवायस्चत बएको धभधत देस्ख २ वषयको हनुे छ ।  
ख)  सो गदठत कामयसधभधतको ऩदावधध सभाद्ऱ हनु १ भवहना अगावै सभूहको साधायण सबा फोराई नमाॉ  
कामय सधभधतको चनुाव गयाउन अधनवामय हनुछे ।  
ग)  कामय सधभधतरे ववधानभा उल्रेस्खत आफ्नो कामयकार सभाद्ऱ हनु १ भवहना अगावै धनवायचन गयाउन 
नसकेको तथा धनजको कामय अवधध सभाद्ऱ बएऩछी सो कामयसधभधतको सदस्महरूको सधभधतरे आफ्नो 
सधभधतको फैठक फोराई एउटा तदथय (प्रफन्ध वा तमायी) सधभधत खडा गयी सो तदथय सधभधतद्राया साधायण 
सबाको फैठक फोराई नमाॉ  कामय सधभधतको गठन गने  छ ।  
घ)  कामयसधभधतको ऩदावधध सभाद्ऱ हनु ुअगावै कामययत कामयसधभधत कुनै वकधसभफाट बॊग हनु गएभा बॊग 
बएको कामयसधभधतरे आफ्नो स्जभभा यहेको कागजऩत्र नगद स्जन्सी कामयबाय सभेत सभऩणुय सदस्मको सबा 
फोराई अथवा कामायरम सस्चव बए सो राई फझुाई सो को फयफझुायथ धरन ुऩने छ । सो नगयेभा मस 
सभूहराई हानी नोक्सानी बएभा सो कामयसधभधतका अध्मऺ य सस्चव दवैुरे सॊमिु रूऩभा व्महोनुय ऩने  छ 
।  
७.३ उभभेदवायको अमोग्मता : 
क) (व्मस्ि) जो कृवष ऩेिाभा सॊरग्न छैन । 
ख) (व्मस्ि) जो कृवषको सभूहभा छैन । 
ग) (व्मस्ि) जसरे सभूहको उद्देश्म ववऩयीत कामय गदयछ । 
घ) (व्मस्ि) जसको भाधनसक अवस्था साभान्म छैन । 
ङ) पौजदायी अधबमोगभा सजाए ऩाएको व्मस्ि ।  
७.४ अववश्वासको प्रस्ताव : 
साधायण सबाको सदस्महरू भध्मेफाट एक धतहाई सदस्महरूरे कामयसधभधत उऩय अववश्वासको प्रस्ताव ल्माई 
दईु धतहाई सदस्महरूफाट सो प्रस्ताव ऩारयत बएभा कामयसधभधत ववघटन हनुे छ । तय अववश्वासको प्रस्ताव 
आएभा सपाईको भौकाफाट फस्न्चत गरयन ेछैन ।  
७.५ याजीनाभा : 
मस सभूहको अध्मऺरे उऩाध्मऺ (बए) सभऺ वा सस्चव सभऺ य अध्मऺफाहेक अन्म कामयधसधतका 
ऩदाधधकायीहरूरे अध्मऺ सभऺ याजीनाभा ददन सक्नेछन । कामयसधभधतको फैठकफाट स्वीकृत नबए सभभ 
धतनीहरू आफ्ना ऩदभा फहारी यही यहनेछन ।  
 
 



७.६ ववधान सॊिोधन : 
सभूहको ववधान सॊिोधन गनय आवश्मकता ऩनय आएभा साधायण सबाको सदस्महरू भध्मेका कस्भतभा ५१ 
प्रधतित सदस्मको उऩस्स्थधतभा ववधान भस्मौदा ऩेि गरयने छ । सदस्महय भध्मेका उऩस्स्थती सदस्महरू 
भध्मेका दईु धतहाई फहभुतफाट ववधान सॊसोधन भस्मौदा ऩारयत बएभा ववधान सॊिोधन गरयने छ । साथै 
सॊिोधधत ववधान ndh'Ë स्जल्रा याइनास नगयऩाधरकाको कामायरमफाट अनभुोददत नबएसभभ सॊसोधन बएको 
भाधनने छैन । 
७.७ धनमभ फनाउन े: 
साधायण सबारे आन्तयlक सॊचारन धनमभहरू फनाउन सक्नेछ ।  
७.८ उऩ–सधभधतहरू गठन गनय सक्नछे : 
साधायण सबारे एवॊ कामयसधभधतरे साधायण सबाको स्वीकृत धरई आफ्ना कामयिभहरू सॊचारन गयी 
सभूहको रक्ष्म य उद्दशे्म प्राद्ऱ गनय उऩसधभधतहरू फनाउन सक्नेछ ।  
७.९ ववघटन :  
सभूहको ववधान फभोस्जभ कामय सॊचारन गनय नसकी वा उद्देश्म प्राद्ऱ गनय असपर बए वा प्रत्मेक वषय 
सभूह नववकयण नबएभा सभूह ववघटन हनु ेछ । मसयी सभूह ववघटन बए फचत यकभ सभऩणुय सदस्मराई 
वपताय  गनुय ऩने  छ ।  
७.१० सभूह छोड्न ुऩने  अवस्था/सदस्मको भतृ्म/ुसदस्मरे ऩाएको अवसय :  
कुनै ऩधन सदस्मरे सभूह छोड्न चाहेको खण्डभा धनजको नाभभा सॊकरन बएको वहतकोष यकभफाट ३% 
कट्टा गरय फाॉकी यकभ बिुानी ददईनेछ । मदद कुनै सदस्मको भतृ्म ुबएभा धनजरे फचत गयेको सभऩणुय 
यकभ धनजको सवबन्दा नस्जकको आपन्तराई सभूहरे ददन ेव्माज सवहत वपताय ददइनेछ । सभूहरे कुनै 
ऩधन सॊघ/ सॊस्था/ कामायरमफाट ऩाएको कुनै ऩधन अवसय सहमोगहरू आवश्मकता हेयी सभूहको फैठकफाट 
धनणयम गयाई ऩारोऩारो गयी सफै सदस्मरे ऩाउन ेगयी ववतयण गरयनेछ ।  
७.११ सभूहको चर अचर सभऩधत :  
सभूह ववघटन बए ऩिात सभूहको चर अचर सभऩधत रभजङु स्जल्रा याइनास नगयऩाधरका  कामायरमको 
नगय प्रभखुको धनणयम फभोस्जभ हनुे छ। उि धनणमय स्चत नफझेुको खण्डभा याइनास नगयऩाधरकाका उऩ 
प्रभखु सभऺ धनवेदन गनय सवकनेछ य सो सन्दबयभा उऩ प्रभखुको  धनणयम नै अस्न्तभ हनुेछ । 
  
  



पायाभ नॊ. १ 
स्जल्रा :-   
१. दताय  नॊ. :-   
२. सभूहको नाभ :-    
३. सभूहको वकधसभ :-  
४. सभूहको ठेगाना :- 

न.ऩा. :-  
वडा नॊ. :-  

५. गठन धभधत :-   
६. जभभा सदस्म :- भवहरा .........  ऩरुूष ...............  
कृषक सभूह दताय पायाभ गठन हुॉदा सभूहको उद्देश्म :    
  

पायाभ न.. २ 
आधथयक वषयको अन्तभा सदस्म सॊख्माको स्स्थधत 

आधथयक वषय 
सदस्म सॊख्माभा थऩ/घट 
य जभभा फचत कोष 

सदस्मद्राया जभभा बएको 
कोषको भौज्दात स्स्थधत 

घट/फढको कायण (कोरभ २ 
भा फढीको राधग य घटीको 

राधग  
(स्चन्ह रगाऔ) 

 सॊख्मा   
 रू.   
 सॊख्मा   
 रू.   
 सॊख्मा   
 रू.   

 
पायाभ नॊ. ३ 

सभूहको फचत कोषको वावषयक स्स्थधत 
आधथयक वषय गत वषयको यकभ रू फचत कोषभा घटफढको कायण 

   
   

नोट :- मो वववयण (पायाभ) आ.व.को ऩवहरो ददन (श्रावण १ गते) नगयऩाधरकाको कृवष ववकास 
िाखाद्राया अधनवामय रूऩभा अद्यावधधक फनाई याख्न ुऩछय ।   
 
  



पायाभ नॊ. ४ 
वडा कामारयम/ सेवा केन्द्ररे ऩेि गनुय ऩने  चौभाधसक वववयण 

चौभाधसक अवधध :- प्रथभ/दद्रतीम/ततृीम 
नगयऩाधरका :- याइनास  नगयऩाधरका  वडा नॊ. :-  
कृषक सभूहको नाभ :-  
उत्ऩादन  क) इकाई :-    ख) जभभा रागत . :- 
उत्ऩादकत्व (उत्ऩादन/ऺेत्रपर) :- 
उत्ऩादनको धफिी भूल्म (रू इकाई) 
उत्ऩादनको कुर भूल्म . 
कामय वववयण :-  
सहबागी सदस्महको सॊख्मा :- 
प्राद्ऱ सहामता रू.:- श्रोत १ (.........) फाट :- 

श्रोत २ (.........) फाट :-  
 ऺेत्रपर वा सॊख्मा य इकाई :- 
खदु आभदानी (कुर आभदानी – रागत खचय) . :- 
कैवपमत 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  अनसूुयची २ 
सभूह दतायको राधग धनवेदन 

श्री प्रभखु प्रिासकीम अधधकृत 
याइनास नगयऩाधरका 
धतनवऩप्रे रभजङु । 
 ............ न. वडा ।  
 
श्री ................... िाखाको सहमोगभा भा हाभी आपै सॊधगठत बई याइनास नगयऩाधरका वडा नॊ..... भा 
गठन बएको हाम्रो सभूह दताय  गयी ऩाउन धनभन वववयणहरू सॊरग्न गयी नेऩारी नागरयकताको प्रधतधरऩी 
सवहत मो धनवेदन ऩेि गरयएको छु ।  
 

 .............................. 
सभूह अध्मऺको दस्तखत  
धभधत : 

  
सभूहको वववयण  
कृषक सभूहको नाभ .................................... स्थाऩना वषय .............  
नगयऩाधरकाको नाभ   ................................. वडा न ............... टोर ................................... 
सभूहको उद्देश्म ..........................................................................  
सदस्म सॊख्मा : ऩरुूष.................. भवहरा................. जभभा................  
ऩदाधधकायीहरूको नाभ  
ि.सॊ. नाभ ऩद िैस्ऺक 

मोग्मता 
उभेय जग्गा 

ऺेत्रपर 
दस्तखत पोटो  

१.  अध्मऺ       
२.  उऩाध्मऺ      
३.  सस्चफ       
४.  कोषाध्मऺ      
५.  सदस्म       
६.  सदस्म       
७.  सदस्म       
      
धनवमभत फैठक फस्ने ददन ...........................  
प्रधत भवहना सभूहको वहतकोषभा सॊकरन हनुे अनभुाधनत यकभ रू. ........................  
हारसभभ वहतकोषभा जभभा यकभ रू. .............................  
धसपारयस गनेको सही ...................... 
वडाको धसपायस................ 
 
 
  



अनसूुची ३ 
याइनास नगयऩारका 

नगय कामयऩाधरकाको कामायरम 

धतनवऩप्रे रभजङु 

 

 

 

प्रभाण ऩत्र नॊ.                                                         धभधत:  
btf{ g+= 

 

 

कृवष सभूह दताय प्रभाण – ऩत्र 
 
 

सभूह ऩद्धधतराई सवु्मवस्स्थत गदै कृवष प्रसाय कामयराई टेवा ऩमुायउन ेउद्देश्मरे मस स्जल्राको याइनास 

नगयऩाधरका वडा नॊ. ५ भा धभधत ......... भा गदठत ...............................राई मस कामायरमको कृवष 

सभूह गठन एवॊ व्मवस्थाऩन कामयववधी, २०७८ फभोस्जभको विमाकराऩ सॊचारन गने गयी अधबरेखभा 

दताय गयी मो प्रभाण– ऩत्र प्रदान गरयएको छ ।  

 

 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................... 
अध्मऺ 

.............................. सभूह 

..........................
नाभ ............

प्रभखुप्रिासकीम अधधकृत





नववकयण 

   

ि.सॊ. नववकयण धभधत नववकयणा गनेको दस्तखत कैवपमत 
 

 देस्ख सभभ   

     

     

     

     

 
  



अनसूुची ४ 
सदस्मका राधग आवेदन पायाभको नभनुा 

 
श्रीभान अध्मऺ ज्मू, 
..............................कृषक सभूह  
  
भहोदम, 
भ मस सभूहको ववधानराई स्वीकाय गयी सभूहको सदस्मता प्राद्ऱ गनय इच्छा बएकोरे धनमभानसुाय 
सदस्मता प्रदान गनय हनु ववनम्र अनयुोध गदयछु ।  
 
वववयण 
नाभ्– 
फावकुो नाभ :– 
ठेगाना :– 
िैस्ऺक मोग्मता :– 
कृवष ऩेिाभा दखर :– 
खेती/जग्गाको वववयण :– 
रगाउन ेगयेको फारीहरू :–  
सभूहको सदस्मताको धसपारयस :– 
१) नाभ :– 
दस्तखत :– 
२) नाभ :– 
दस्तखत   
 

धनवेदक  
नाभ : ........................... 
दस्तखत :  

 
  
  
  
  



अनसूुची ५ 
ऋण भाग पायाभको नभनुा 

 
श्रीभान अध्मऺ ज्मू, 
..................................            धभधत :–  

ववषम : ऋण उऩरब्ध गयाई ददन ेफाये । 
भहोदम, 
उऩयोि सभफन्धभा भराई ..............................................................काभको राधग आवश्मकता 
ऩयेकोरे .................. अऺयेऩी................................................. भात्र) सभूह वहतकोषफाट ऋण 
उऩरब्ध गयाई ददन ुहनु अनयुोध गदयछु । साथै मसै धनवेदनको साथ जभानी सदस्महरुको धसपारयस ऩेि 
गयेको छु । धनमभानसुाय रु. ........... (अऺयेऩी ............................... भात्र) ऋण वकस्ता, भाधसक 
ब्माज, भाधसक फचत धनमधभत रूऩरे प्रत्मेक धभहना फझुाउन ेछु । 
  
जभानी सदस्महरू              धनवेदक  
दस्तखत:               दस्तखत : 
नाभ :–                नाभ्   
ठेगाना :– 
दस्तखत :–  
  
नाभ :- 
ठेगाना :– 
दस्तखत :–  
  
कामायरम प्रमोजनको राधग 
ऋण ....................... (अऺयेऩी . ........................................................भात्र)  
भाधसक वकस्ता ........................(अऺयेऩी ............................................भात्र) 
उऩरब्ध बएको धभधत :– 
उऩरब्ध बएको चेक नॊ :– 
 
 
कोषाध्मऺ         सस्चव     अध्मऺ  
 
 
 
 
 
 
 
 



अनसूुची ६ 

तभसकुको नभनुा 
 
धरस्खतभ ndh'Ë स्जल्रा याइनास  नगयऩाधरका वडा नॊ. ...............फस्ने .......................................... 
छोया छोयी ऩत्नी वषय ............ को ...........................................श्री कृषक सभूह 
....................................... 
फाट धनधाययण गरयएको व्माज दय अन्म ितय (धनमभ) का अधधनभा यवह घय खचय भर/वीउ/कृवष आमोजना 
................................कामय गनयका धनधभत साऩटी (ऋण) नगद.................... (अऺयेऩी 
रू............................) मस सभूहको ................. फैक, िाखा 
कामायरम.................................................. स्स्थत यहेको फचत खाता .............................. चेक नॊ. 
......................... फाट फसु्झधरई बाखा याखी तवऩसर रेस्खएको व्मस्ि (साऺी) हो योहवयभा मस 
सभूहको कामायरमफाट फसु्झधरएको दठक साचो हो । भाथी कफधुरमत गरयएको बाखाधबत्र सावा व्माज धतनय 
फझुाउन सवकन बन ेभेयो चर अचर सभऩधतफाट नेऩारको प्रस्चरत ऐन काननु फभोस्जभ असरु उऩय गरय 
धरएभा भेयो भन्जयुी छ । तवऩसर साऺी वकनाया सदय ।  
 
तवऩसर :  
........................... स्जल्रा .................................... न. ऩा.. ............वडा नॊ 
. ................. फस्न ेफषको .............................................................  
 
........................... स्जल्रा .................................... न. ऩा.. ............वडा नॊ 
. ................. फस्न ेफषको .............................................................  
 
इधत सभवत २०......... सार .......... भवहना .........गते .........योज िबुभ  



अनसूुची ७   
सभूह सदस्मको वववयण पायभ 

सभूहभा सदस्म यहेको सवै सदस्महको वववयण सभफस्न्धत सदस्मराई नै सोधेय रेख्न ुऩदयछ । वववयण 
हेयपेय बएऩधछ ऩनु: तमाय गरय धनमधभत रूऩरे सच्माउन ुऩदयछ ।सूचना ऩाटी भापय त प्रकािन गनुयऩदयछ 
।  
सभूहको नाभ :-         
ठेगाना :-  
 

ि.सॊ. सदस्मको नाभ वडा नॊ. 
गाउॉ, 
टोर उभेय स्िऺा 

जधभनको 
ऺेत्रपर 

ऩरयवाय 
सॊख्मा 

कैवपमत 

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

 
  



अनसूुची ८   
भाधसक वहतकोष सॊकरन पायभ 

सभूहको नाभ :-  
 
सार  :-  

ि.सॊ. 
नाभ, 
थय 

भाधसक जभभा रू 
फैिाख जेष्ठ असाय साउन बदो असोज काधतयक भॊसीय ऩषु भाघ पाल्गनु चैत्र 

१              
२              
३              
४              
५              
६              
७              
८              
९              
१०              
११              
१२              
१३              
१४              
१५              
१६              
१७              
१८              
१९              
 
  



अनसूुची ९   
सभूहको रगानी यकभ पायाभ 

सभूहको नाभ  

ि.सॊ. 
धरने ब्मस्िको 

नाभ ठेगाना उद्देश्म यकभ धरएको 
धभधत 

यकभ 
फझुाउनऩुने 

धभधत 

धरनेको 
सही 

१        
२        
३        
४        
५        
६        
७        
८        
९        
१०        
११        
१२        
१३        
१४        
१५        
१६        
१७        
१८        
१९        
  
  



अनसूुची १०   
सभूहको ऋण असरुी पायाभ 

सभूहको नाभ :-  

ि.सॊ. नाभ  ठेगाना साॉवा 
रू 

व्माज 
रू 

जभभा 
रू फझु्नेको नाभ फझेुको 

धभधत 

यकभ 
फझु्नेको 
दस्तखत 

१         
२         
३         
४         
५         
६         
७         
८         
९         
१०         
११         
१२         
१३         
१४         
१५         
१६         
१७         
१८         
१९         

 
  



 अनसूुची ११  
सभऩधत (नगद तथा स्जन्सी) खाता 

२०.......... सार ............... भवहना  
धभधत वववयण जभभा रू खचय रू फाॉकी रू 
     
     
     
     
     
 जभभा    

 
     अनसूुची १२  

साभान वविी तथा आभदानी खाता 
२०............ सार ................ भवहना  

धभधत वववयण यकभ रू कैवपमत 
    
    
    
    
    
    
    
 जभभा   

 
  (अनसूुची १३  

साभान खरयद तथा खचय खाता 
२०.... सार ...... भवहना  

धभधत वववयण खचय यकभ रू कैवपमत 
    
    
    
 जभभा   

 
 

अनसूुची १४  
दावमत्व खाता 

२०........... सार ................ भवहना  



धभधत वववयण आभदानी रू खचय रू भोज्दात रू कैवपमत 
      
      
      
 जभभा     

 
 

अनसूुची १५  

अनगुभन तथा कृषक सभूहफाट सॊचारन गरयन ेवावषयक कामिभको राधग नभूना ढाॉचा 
सभूह, सॊस्थाको नाभ 

आधथयक वषय 
सधभधत, उऩसधभधत 

ि.सॊ. अमोजनाको 
नाभ 

क
ाभ
 (
रक्ष्

म)
 

क
ाम
य वव

वय
ण 

(के
 

गने
) 

फजेटको श्रोत 

सभम अवधध 

स्थान 
(कहाॉ 
गने) 

प्रभखु 
स्जभभेवायी 

अनगुभन तथा 
भूल्माॊकन 

कैवपमत 

सभू
हक

ो 
वहत

क
ोष 

वम
स्ि

गत
 

फाह्रम 
श्रोत 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

  


