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खण्ड क कार्यषिधधहरू 
  कृिक समूह गठन/पुनगयठन तथा व्र्िस्थापन कार्यषिधध 
पषृ्र्ठभूशम 

कृषक समूहहलाई प्रभावकारी एवम ्समन्वयात्मक रूपमा संचालन गनन कृषष क्षेत्रमा संलग्न ननकायहरूको 
कामकावानहीलाई प्रक्रियागत रूपमा अझ बढी प्रभावकारी एवं समन्वयात्मक तवरले गनन/ गराउन आवश्यक 
ठाननएकोल ेस्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ५ ले ददएको अधिकार प्रयोग 
गरी सखुवानन्कारकट्टी गाउँपाललका क्षेत्र लभत्रका कृषक समूहहरूलाई सकृय र व्यवस्स्थत वनाउन कृषक 

समूह गठन तथा व्यवस्थापन कायनषवधि २०७७  गाउँ कायानपललकाको बठैकबाट स्वीकृत गरी लागु गररएको छ 

। 
पररच्छेर्द १ 
प्रारम्म्भक 

१. ननरे्दशिकाको संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ :- 
क)  यो कायनषवधिको नाम "कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन कायनषवधि-२०७७" रहेको छ । 
ख)  यो कायनषवधि सखुवानन्कारकट्टी गाउँ कायनपाललकाबाट स्वीकृत भएको लमनत बाट प्रारम्भ हुनेछ ।  
ग)  यो कायनषवधि  सखुवानन्कारकट्टी गाउँपाललका अन्तगतनका कायनिम सचंालन गदान  लागु गररनेछ ।  
घ) यो कायनषवधि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सचंालन) ऐन- २०६४ को दफा ४५ ले ददएको अधिकार 

प्रयोग गरर बनाइएको छ । 
ङ) यो कायनषवधि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ५ ले ददएको अधिकार 

प्रयोग गरर लागु गररनेछ ।  

२. पररभािा : षवषय र प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ननदेलशकामा : 
क) "गाउँपाललका" भन्नाल े नेपालको संषविान बमोस्िम गठन भएको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपाललका 

सम्झनु पछन ।  
ख) "कृषक" भन्नाल ेकृषष उत्पादनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको व्यस्ततलाई िनाउँदछ ।   
ग) "वडा" भन्नाल ेसखुवानन्कारकट्टी गाउँपाललकाको वडा सम्झनु पछन । 
घ) "संषविान" भन्नाल ेनेपालको संषविान सम्झनु पछन । 
ड) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपाललका सम्झनु पछन र सो शब्दल ेस्िल्ला सभालाई समेत िनाउँछ ।  
च) "कृषक समूह" भन्नाले कृषष पेशामा संलग्न भई लमल्दािुल्दा समस्या आवश्यकता र चाहनाहरू भएका    

न्यूनतम १५ वा सो भन्दा बढी व्यस्ततहरू लमलल आफना ननस्श्चत साझा उदेश्यहरू सामूदहक प्रयत्न 

व्दारा प्राप्त गनन बनाईएको संगठनलाई समूह िनाउँदछ ।  

छ) "समूह षविान" भन्नाले समूहको उदेश्य प्रास्प्तका लाधग क्रियाकलाप सचंालन गनन बनाईएको नीनत 

ननयम तथा कानुनको दस्तावेि िसल े समूह र सदस्यहलाई उदेश्य प्रास्प्तमा सहि गराउन े
दस्तावेिलाई िनाउँदछ ।  

ि) "दहतकोष" भ्रन्नाल ेकुनै पनन संघ संस्था, कायानलय, योिना, षपरयोिना संचालन गनन नगद, स्िन्सी 
तथा भौनतक सरसामान नगद मौज्दात, ऋण लगानी, लगानीको रूपमा रहेको समूहको नगद पँुिीलाई 
दहतकोष िनाउँदछ ।   



झ) "दहतकोष षपरचालन " भन्नाल ेसंकललत दहतकोषलाई उत्पादनमूलक कायनमा लगानी गनुन भन्ने बुझझन्छ 
।  
ञ)् "समूह सलशततकरण" भन्नाल ेकृषक समूहलाई उदेश्य अनुरूप अनघ बढ्न प्रयासरत रहने वा अशतत 

अवस्थामा रहेका समूहलाई केदह सहयोग गरर सशतत वनाउन े कायनलाइन नै समूह सलशततकरण 
भननन्छ ।  

ट) "कायनसलमनत" भन्नाले ननदेलशका अनुसार ननवानधचत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सधचव, सहसधचव, कोषाध्यक्ष 
तथा सदस्य पदाधिकारीहरलाई िनाउनेछ ।  

ठ) "सािारण सभा" भन्नाल ेयस कायनषवधि बमोस्िम गदठत सभालाई िनाउनेछ ।  
ड) "कृषष" भन्नाल ेबाली, वागवानी, पशुपन्छी, मत्स्य आदद कृषषका सबै उप-क्षेत्रसँग सम्बव्द उत्पादन, 

उद्योग एवंम ्व्यवसायहरू समेत िनाउँछ ।  

ढ) "लखेा" भन्नाल े प्रचललत कानुन, ऐन ननयम, नीनत, कायनिम तथा ननणनय, आदेश तथा मापदण्ड 
समेतलाई आिार मानी कारोबारको यथाथन षववरण देझखन ेगरी राझखन ेअलभलेख वा खाता भने  बुझझन्छ 

। लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ अनुसार–  कारोबार भएको व्यहोरा देझखने गरी प्रधचलत कानुन बमोस्िम 
राझखने अलभलेख, खाता, क्रकताब आदद र सो कारोबारलाई प्रमाझणत गने  अन्य कागिात समेतलाई 
िनाउँदछ ।   

३. उरे्दश्र्: कृषक समूह गठन तथा संचालनमा सघाउ पुयानउनको लाधग यस कायनषवधिको तषपसल 
बमोस्िमका उदेश्यहरू हुनेछन ्।   

क) प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनमा संलग्न कृषकहरू आवद समूहहको समन्वय, व्यवस्थापन र ननयमन गननरको 
लाधग सहयोग पुयानउने । 
ख) कृषष प्रसार व्यवस्थापन, संचालन र ननयमन सम्बन्िी कायनमा सहयोग पुयानउने । 
ग) कृषक समूहको गठन र संचालनका लाधग आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रियाको मागनदशनन गने । 
घ) दहतकोष व्यवस्थापन तथा पररचालन गनन स्पष्ट ननदेशन ददने । 
ङ) कृषक समूह गठन तथा पररचालन कायनमा संलग्न ननकाय र व्यस्ततको भूलमका र स्िम्मेवारी तोतन े
। 
च) कृषक समूह व्यवस्थापन, सुपररवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई षवकास गने । 
४. कार्यषिधधको प्रर्ोग गनुयपने  अिस्था : यस ननदेलशकाको प्रयोग देहायका अवस्थामा हुनेछ ।  
क) कृषष क्षते्रमा संलग्न ननकायहरूको कामकारबाहीलाई प्रक्रियागत रूपमा प्रभावकारी एवं समन्वयात्मक 

तवरले गरर सुशासन लागु गनुनपने अवस्थामा  

ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी ननकायहरूबाट कृषष सम्बन्िी कायनिम गननको लाधग समूह गठन तथा 
व्यवस्थापन गनुनपने  अवस्थामा  

ग) समूहको योिना तिुनमा गनुनपने  अवस्थामा 
घ) समूह दहतकोष सकंलन तथा षपरचालन गनुनपने  अवस्थामा  
ङ) समूहमा लखेा व्यवस्थापन गनुनपने  अवस्थामा   
च) समूहमा मतभदे व्यवस्थापन गनुनपने  अवस्थामा  
छ) षवलभन्न सरोकारवाला पक्षहको भूलमका र स्िम्मेवारी तोतनुपने  अवस्थामा   

पररच्छर्द २ 
कृिक समूह गठनका आधारहरू, सर्दस्र्हको छनौट र समूहको िगीकरण 

५. समूह गठनका आधारहरू : स्थानीय ननकायको आधथनक षवकास शाखा /कृषष शाखा/कृषष क्षेत्र हेने  
शाखा/ इकाईल ेसमूह गठन गदान  देहायका बँुदामा ध्यान ददनु िरूरी देझखन्छ । 



क)  कृषकहरूको आवश्यकता र स्थान षवशेषको कृषष उत्पादनको सम्भाव्यता 
ख)  सेवा पुयानउनु पने  घरिुरी संख्या र कृषक संख्या  
ग)  कृषकहको आधथनक, सामास्िक स्स्थनत र श्रोतसािनको अवस्था 
घ) कृषक समूहमा षवलभन्न वगनका कृषकहको षप्रनतननित्वको सुननस्श्चतता (समावेशीकरण) 
ङ) समूहमा आवद गराउन वास्तषवक कृषकहको सुननस्श्चतता र छनौट  
६. कृिक समूह गठनका लाधग सर्दस्र्हको छनौट गर्दाय ध्र्ान दर्दनुपने  बुुँर्दाहरू : समूह गठनको 
प्रारस्म्भक अवस्थामा वास्स्तवक कृषकहको छनौटम त्रदुट भएमा समूह अनघ बढन नसतन ेभएको हुनाले 
सदस्यहरू चयन गदान  देहायका कुराहरूमा ध्यान पुयानउनु िरूरी देझखन्छ । 
क)  साझा कायन उदेश्य ललएका  

ख)  समान सामास्िक एवं  आधथनक स्तर भएका 
ग)  सकभर साक्षर एवं लशक्षक्षत कृषकहरू भएका र शकै्षक्षक स्तरमा समानता भएका । 
घ) समूहगत कायनमा समय ददन सतने 

ङ)  उत्पादन समूहको हकमा सकेसम्म सँगसँगै खेत भएका 
च)  एउटै समूदायमा बसोबास गने   

छ)  एकाघरको एक िना भन्दा बदढ सदस्य एउटै समूहमा सदस्यता ललनसतन ेछैनन ्। 
ि)  कुनै एक समूहमा आवद भई सकेको सदस्य अको त्यस्त ैप्रकृनतको समूहमा आवद हुन सतन ेछैन । 
झ)  कृषष पेशालाई मुख्य पेशाको रूपमा अंगालेका हुनुपने ।  
७. समूहको िगीकरण : समूहका सदस्यहको लैधगकं सहभाधगता, समूहले ननस्श्चत गरेको क्षेत्रगत आिार 
साथै मूल्य श्रृंख्लाको आिारमा कृषक समूहलाई षवलभन्न समूहहरूमा वगीकरण गनन सक्रकन्छ ।  
क) लैधगकं सहभाधगताको आधारमा 
१.  लमहला कृषक समूह  
२.  पुरूष कृषक समूह 
३.  लमधश्रत कृषक समूह 
ख) क्षेत्रगत आधारमा  
१.  बाली समूह 
२.  वागवानी समूह  
३.  वीि वसृ्व्द समूह 
४.  माहुरी पालन समूह 
५.  रेशम खेती समूह 
६.  कृषष बिार व्यवस्थापन समूह 
७.  आई.षप.एम.् कृषक समूह, ईत्यादद 

ग) मूल्र् श्ृंख्लाको आधारमा   

१. कृषष सामामी उत्पादन समूह (षवउ उत्पादक, प्रांगारीक मल उत्पादक आदद)  
२. उत्पादन समूह 

३. प्रशोिन समूह 
४.  बिारीकरण समूह, ईत्यादद  

पररच्छेर्द ३ 
समूह गठन प्रकक्रर्ा, कार्यसशमनतको संरचना र पर्दाधधकारीको म्जम्मेिारी 

८. समूह गठन प्रकक्रर्ा :  



क) प्रारम्म्भक कृिक भेला 
 इच्छुक कृषकहरुको भेला तथा अलभमुखीकरण कायनिम आयोिना गने  ।  
 सरोकारवाला ननकायहरुलाई आमन्त्रण गनन सक्रकने । 
 कृषक भेलामा छलफलको एिेण्डा, लमनत, समय तथा स्थान तय गने  ।  
 कृषक भेला सचंांलनका लाधग कृषकहरू मध्ये एकिनाले स्िम्मेवारी ललई नेततृ्व गने  । 
 कृषक भेलाको उदेश्य र आवश्यकता (समूह गठनको उदेश्य र आवश्यकता) वारे िानकारी पाने  । 
ख) छलफल संचालन    
 कृषक भेलाको उदेश्य र आवश्यकता (समूह गठनको उदेश्य र आवश्यकता) षवस्ततृ रूपमा प्रष्ट पाने  ।  
 कृषक भेलाका एिेण्डाहमा िमशः छलफल गदै बँुदा दटपोट गरी ननणनय पुस्स्तका तयार गने ।  
 समूह सदस्य बन्न इच्छुक व्यस्ततहरू छनौट गरी नामावली तयार गने  ।  
 उतत भेलाल ेतदथन सलमनत गठन र कायन षवभािन गने  । 
ग) तर्दथय सशमनतको बठैक संचलन  

 बैठकका षवषय वस्तुहरू तय गरी तदथन सलमनतका सदस्यहलाई िानकारी ददने । 
 सम्बस्न्ित ननकायहलाई ननमन्त्रणा गने  । 
 आवश्यक कागिात तयारी गने  । 
 समूहको षविानको खाका तयार पाने। 
 समूह दहतकोष सम्बस्न्ि ननणयन गने  । 
 समूहको उदेश्य र कायनिम तिुनमा गने  । 
 सम्बस्न्ित ननकायमा षविान दतान  गराउन स्िम्मेवारी ददने ।  
 तदथन सलमनत गठन भएको एक लमहना लभत्र प्रारस्म्भक सािारणसभाको आयोिना गने ।  
घ) प्रारम्म्भक साधारण सभाको संचालन र म्जम्मेिारी  
 ७ सदस्यीय कायन सलमनतको गठन गने  
 समूहको वाषषनक कायन योिना तथा कायनिम तयार गरी अनुमोदन गने  
 षविान मस्यौदा माधथ छलफल एवं स्वीकृत गने । 
 बैक खाता संचालन सस्म्बन्ि ननणनय गने । 
 आवश्यकता अनुसार ननणयनहरू गने ।  
 
९. कार्य शसशमतको संरचना : कृषक समूहको कायन सलमनतमा रहने गरी समावेशी लसव्दान्तको आिारमा 
देहाय बमोस्िमको संरचना रहने छ ।  
 अध्यक्ष  – १  
 उपाध्यक्ष  – १  
 सधचव  – १  
 कोषाध्यक्ष  – १  
 सदस्य  – ३ 
लमधश्रत कृषक समूहको हकमा कायन सलमनतको पदाधिकारी अन्तगतन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लसचव र 
कोषाध्यक्ष मध्ये कम्तीमा १ पदमा मदहला अननवायन हुनुपने छ । यस बाहेक समूहले ननस्श्चत 
व्यस्ततहरूलाई संयोिक तोकेर ऋण उपसलमनत, आधथनक उपसलमनत, प्राषवधिक उपसलमनत, प्रचारप्रसार 
उपसलमनत तथा बिार व्यवस्थापन उपसलमनत िस्ता उपसलमनतहरू गठन गरी स्िम्मेवारी प्रदान गनन 
सतनेछ। ऋण उपसलमनत कोषाध्यक्षको संयोिकत्वमा गठन गनुन पने छ । लमधश्रत समूहको हकमा कायन 



सलमनतमा कम्तीमा ३५% मदहला प्रनतननधित्व सुननस्श्चत गराउनु पने छ । समूह गठन एवम ् दहतकोष 
पररचालनको सन्दभनमा प्रिातास्न्त्रक पव्दती अवलम्बन गनुनपने छ ।  
१०. पर्दाधधकारीको काम, कतव्र्य र अधधकार : कृषक समूहको कायन सलमनतका पदाधिकारीहरूको काम, 
कतनव्य र अधिकार षविानको दफा ५ मा तोक्रकए बमोस्िम हुनेछ ।  

पररच्छेर्द ४ 
समूह षिधान 

११. समूह षिधान : समूह षविान कुनै संघ।संस्थाको उदेश्य प्रास्प्तका लाधग क्रियाकलाप संचालन गनन 
बनाईएको नीनत, ननयम तथा कानुनको दस्तावेिको समूह र सदस्यहलाई उदेश्य प्रास्प्तमा सहि गराउने 
खालको हुनुपने छ  
कृषक समूहले अनुसूची १ अनुसारको षविान बनाउनु पने छ ।   
क) कृिक समूह षिधानमा हुनुपने  प्रमुख गुणहरूूः 
 नेपालको संषविान र कानुनसँग नबाझझने । 
 नेपालको कृषष नीनतसँग मेल खान े। 
 सफा, स्पष्ट, एक आपसमा नबाझझने, सरल भाषा प्रयोग भएको । 
 प्रिातास्न्त्रक ढंगले चुनावी प्रकृयाव्दारा पदाधिकारीहको ननवानचन हुने प्राविान राझखएको । 
 षविान संसोिनको प्राविान भएको । 
 मदहला सहभाधगतालाई प्रोत्साहन गररएको । 
 कायनकाररणी सलमनत, सािारण सभा तथा सािारण सदस्यहरूबीच शस्तत सन्तुलन भएको ।  
ख) षिधान बनाउने नतरका 
 उपसलमनतल ेमस्यौदा तयार गने  । 
 नमूना षविानको प्रयोग गरेर प्रत्येक दफा–उपदफामा छलफल गरी आफ्नो संस्थाको उदेश्य अनुसार 
मस्यौदा षविान तयार गने । 

 मस्यौदा षविानलाई सािारण सभामा छलफल गरी पाररत गने ।  
 पाररत षविानलाई सम्बस्न्ित संस्थामा दतान गराउन पहल गने  ।  
ग) षिधान संिोधन : षविान संशोिनका लाधग अपनाउनु पने  केही चरणहरू तल प्रस्तुत गररएको छ        
 षविान संशोिन उपलसलमत गठन गने । 
 संशोधित षविानलाई कायन सलमनतमा प्रस्तुत गरी पाररत गने ।  
 सािारण सभाको कस्म्तमा ननस्श्चत (षविानमा तोक्रकए बमोस्िम) बहुमतव्दारा पाररत गने । 
 संशोधित षविानलाई पदहले दतान  गररएको कायानलयमा पेश गने । 
 सम्बस्न्ित कायानलयल ेसशंोधित षविानलाई स्वीकृत गरेपनछ मात्र षविान संशोिन भएको मानननेछ । 

पररच्छेर्द ५ 
कृिक समूह र्दताय, पुनगठयन तथा नषिकरण 

१२. कृिक समूह र्दताय गनय  : सखुवानन्कारकट्टी गाउँपाललकाको कृषष षवकास शाखामा कृषक समूह दतान  
गररनेछ । यसको लाधग कृषक समूहले समूह षववरण फाराम सदहतको ननवेदन फाराम (अनुसूची ७) तथा 
समूह षविान (अनुसूची १) सदहतको ननवेदन सो गाउँपाललकामा पेश गनुनपने छ । यसका लाधग 
गाउँपाललकाल ेकृषक समूह दतानको लाधग रू ५००/- रािस्व शुल्क ललइन दतान गने छ । साथै सो समूहलाई 
कृषष षवकास शाखाले कृषक समूह दतान प्रमाण–पत्र (अनुसूची ३) ददनुपने छ । यसरी दतान  गररएको कृषक 
समूहको अषवि १ वषनको रहनेछ ।   



१३. कृिक समूह पुनगठयन गने :- षविानमा उल्लेख भए बमोस्िम कृषक समूहले आफ्नो आवश्यकताको 
आिारमा समूह पुनगनठन गनन सतनेछ । साथै कृषक समूहको सािारण सभा वषनको एकपटक भाद्र 
मसान्तसम्ममा गनुनपने हुन्छ । कृषक समूहले आफ्नो समूहको सािारण सभा/पुनगनठन गरी कृषष षवकास 
शाखालाई िानकारी ददनु पने छ । 
१४. कृिक समूह नषिकरण गने :- कृषक समूहले आफनो कृषक समूह दतान प्रमाण–पत्रको १ वषन अवधि 
पूरा भैसकेपनछ नषवकरण गनुनपने छ । यसको लाधग कृषक समूहले प्राप्त गरेको कृषक समूह दतान प्रमाण–
पत्र सदहतको ननवेदन कृषष षवकास शाखामा म्याद सक्रकएको ३५ ददन लभत्र पेश गनुनपने छ र सो को लाधग 
. १००/- रािस्व शुल्क ललइन नषवकरण गनेछ । म्याद सक्रकएको ३६ औ ंददन देझख एक वषन सम्म रू ५०/- 
थप रािस्व शुल्क ललइन नषवकरण गनेछ । एक वषनसम्म पनन नषवकरण नगरेको खण्डमा प्रनतवषन रू १००/- 
को दरल ेनषवकरण शुल्क थप हँुदै िानेछ ।  

पररच्छेर्द ६ 
समूह श्ोत/दहतकोि संकलन तथा पररचालन 

१५. श्रोत / दहतकोष पररचालन : समूहमा संकलन भएको रकम नस्िकको बैकमा खाता खोली िम्मा गनुन 
पदनछ र समूहको अध्यक्ष वा सधचव र कोषाध्यक्षको संयुतत दस्तखतबाट सो खाताको संचालन गनुनपने छ 
। समूहले गरेको कुल लगानीमध्ये कम्तीमा ५०% लगानी कृषष क्षते्रमा गनुनपने छ । ऋण प्रवाह गदान लाग्ने 
ब्याि दर सािारण सभाले ननिानरण गने छ । कुनै कृषक समूहले उतत समूहको सदस्य नरहेको 
व्यस्ततलाई लगानी गनन पाउने छैन ।  

पररच्छेर्द ७ 
समूहमा लेखा व्र्िस्थापन 

१६. समूहमा लेखा व्र्िस्थापन : समूह संचालनको ननस्म्त आधथनक तथा ब्यवसानयक कारोवारमा 
ननम्नानुसारका मुख्य चारवटा खाता राखेर सरल तररकाले लेखा व्यवस्थापन गनन सक्रकने छ । 
क) सम्पनत (नगद तथा स्िन्सी) खाता  

ख) सामान बबिी तथा आम्दानी खाता  
ग) सामान खररद तथा खचन खाता र  
घ) दानयत्व खाता  
क) सम्पनत (नगर्द तथा म्जन्सी) खाता : यस खातामा कृषक समूहहरूको स्वालमत्वमा रहेको िनमाल, 
िायिेथा, सम्पनत लगायत लगानी रकम, अरूबाट पाउनु पने रकम आदद समावेश गररएको हुन्छ । 
यसमा खास गरी समूहको नाममा रहेको नगद तथा बैंक मौज्दात, लगानी, ऋण ददएको रकम, अरूबाट 

पाउनु पने  दहसाव, मेलशन, फनननचर, घर िग्गा, सवारी सािन आदद दहसावहरू समावेश गररएको हुन्छ । 
यसमा समूहको सम्पनत बसृ्व्द हुदा डेषवट र घटदा िेडडट हुन्छ ।  

ख) सामान बबक्री तथा आम्र्दानी खाता : यस खातामा कृषक समूहहरूको सरसामान र सेवा बबिीबाट प्रप्त 
रकम लगायत लगानी तथा ऋणबाट प्राप्त ब्याि आम्दानी, ब्यापारी छुट सुषविा, संघ संस्थामा प्राप्त 
अनुदान, सदस्यता वा प्रवेश शुल्क, स्स्थर सम्पनत भाडामा ददए वापत प्रप्त रकम, हिनना वापत प्राप्त 

रकम आदद आम्दानी समावेश धगरएको हुन्छ । यस खाताको अन्त्यमा देखाइने कुल मौज्दात 
सामान्यतया डेषवट हुन्छ । 
ग) सामान खररर्द तथा खचय खाता : यस खातामा कृषक समूहहले खररद गने सरसामान र सो को 
ढुवानीमा लाग्ने ज्याला तथा खचन लगायत कायानलय संचालन खचनहरू – तलव, भता, ममनत, घरभाडा, 
िारापानी, षविुली, ब्याि खचन, ह्रासकटी रकम, वठैक भता, षवषवि आदद खचनहरू समावेश गररएका 
हुन्छन ्। यस खाताको अन्त्यमा देखाइने कुल मौज्दात सामान्यतया िेडडट हुन्छ ।  



घ) र्दानर्त्ि खाता : कृषक समूहहरूले अरूलाई बुझाउनु पने  सबै प्रकारको दहसाव रकम यस खातामा 
चढाउनु पदनछ । यसमा सदस्यहको शेयर पंूस्ि, वचत रकम, डडपोस्िट रकम, िरौटी रकम, ऋण रकम, 
कसैलाई भुततानी ददनु पने दहसाव लगायतका अन्य दानयत्वहरू समावेश गररएको हुन्छ । यस खातामा 
खचन डेषवट हुन्छ भने आम्दानी िेडडट हुन्छ । यसमा खचन (डेषवट), आम्दानी (िेडडट) र शेष (मौज्दात) 
गरी तीनवटा महलहरू रहेका हुन्छन ्। सम्पनत (नगद तथा स्िन्सी) खाता, आम्दानी खाता, खचन खाता र 
दानयत्व खाता िमशः अनुसूची ११, १२, १३ र १४ अनुसार बनाउन सक्रकनेछ ।आवश्यकता अनुसार अन्य 
सहायक खाताहरू पनन प्रयोग गनन सक्रकने छ । 

पररच्छेर्द ८ 
समूह संचालन/ पररचालन 

१७. समूह संचालन/पररचालन 

क) समूहको समस्र्ा एिं आिश्र्कताको पदहचान तथा प्राथशमकता : समूहका कनतपय समस्याहरू हुन 
सतछन ् र ती सबै कृषषसँग सम्बस्न्ित नहुन पनन सतछन ् । कृषषसँगै सम्बस्न्ित कनतपय समस्याहरू 
िसको समािान कृषष षवकास शाखाको पररधि एवं क्षमता भन्दा बादहर हुन सतछन,् त्यस क्रकलसमका 
समस्यालाई उपलब्ि श्रोत, सािन, समूह सदस्यहको क्षमता एवं प्रषवधिहरूको आिारमा नतनीहरूको 
प्राथलमकता तोक्रक सरल एवं कम खधचनलो समािान पदहले नै खोज्नु पने छ ।   

ख) समूह संचालनको लाधग ननर्महरुको षिकास : आफ्नो उदेश्यहरू पुरा गनन हरेक समूहले आफ्ना 
ननयमहरू बनाउनु पने छ । अन्य ननयमहरूको साथै आफ्ना पदाधिकारीहरूको चयन षवधि र नतनको कायन 
अवधि पनन नतनमा समावेश भएको हुनु पने छ ।  

ग) आर्मूलक कक्रर्ाकलापहरू : सबै समूह सदस्यहरूले, व्यस्ततगत एवं समूहगत रूपमा समेत 
उनीहरूलसत उपलब्ि श्रोत र सािन अनुसार आफ्नो इच्छानुकूल एउटा वा त्यो भन्दा बढी आयमूलक 
कृयाकलापको थालनी गनुन पने छ ।  
घ) पुरस्कारको व्र्िस्था : प्रत्येक वषन सहमनतका आिारमा छाननएको सबैभन्दा राम्रो काम गने  एक 
सदस्यलाई समावेशीका आिारमा आफ्नै श्रोत/दहतकोषबाट पुरस्कार ददने व्यवस्था लमलाउन लसकने छ ।   
ङ) अबबलम्ब सेिा तथा सहर्ोग पुर्ायउने : षवलभन्न ननकायहबाट सेवा तथा सहयोग माग गरेमा 
अबबलम्ब सहयोग गने  र यसरी प्रदान गररने सेवाहरू कृषक समूहको माध्यमबाट पुयानउँदा एक अकान लसत 
नबाझझने हुनु पने छ ।   
च) समूह सर्दस्र्हरूको सीप तथा क्षमता षिकास : ताललम माफन त समूह सदस्यहरूको आत्मषवश्वास 
बढाउनुको साथ ैउनीहमा सीप तथा क्षमता षवकास र इच्छाको अलभवसृ्व्द गने  भएकोले प्रभावकारी, कुशल 
एवं ददगो रूपमा समूहलाई गनतलशल वनाई समूहको उदेश्य हालसल गनन समूह सदस्य र पदाधिकारीहरूलाई 
कृषष षवकास शाखा लगायतका अन्य ननकायहरू सँग समन्वय र सहकायन गरी समयसापेक्ष र व्यवहाररक 
ताललमको लाधग पहल गनुन पनेछ । यदद सहकायन गनन नसकेमा कृषक समूहले स्वयं आफै व्यवस्थापन 
गनुन पने छ ।   
छ) सुपररिेक्षण, अनुगमन र मूल्र्ांकन: प्रत्येक वषन समूहले संचालन गरेको षवलभन्न क्रियाकलापहरूको 
अनुगमन, सुषपरवेक्षण र मूल्यांकन गनन एक ३ सदस्यीय उप सलमनत बनाउन सक्रकनेछ ।   

पररच्छेर्द ९ 
समूहमा मतभेर्द व्र्िस्थापन 

१८. मतभेर्द व्र्िस्थापनको प्रकृर्ा : समूह पररचालनको सम्बन्िमा उस्ब्िएका हरेक मतभेदहरूको ननरूपण 

सस्म्बन्ित वडा स्तर/ सेवा केन्द्रमा रहने कृषष प्राषवधिकले गने छ ।यसरी वडा स्तर/ सेवा केन्द्रमा 
गररएको ननरूपणसँग असहमत हुने पक्षल ेगाउँपाललकाको कृषष षवकास शाखामा पुनरावेदन गनन सतनेछ । 



उतत शाखाले गरेको ननरूपणसँग असहमत हुने पक्षल ेगाउँपाललकाको उपाध्यक्षको संयोिकत्वमा तषपशल 
वमोस्िम गदठत ३ सदस्यीय मतभेद व्यवस्थापन सलमनत समक्ष पुनरावेदन गनन सतनेछ ।  

-  िन प्रनतननिीको तफन  बाट  संयोिक १ िना 
-  कृषक प्रनतननिीको तफन  बाट रास्ष्िय कृषक समूह महासंघ प्रनतननिी  सदस्य १ िना  
-  गाउँपाललकाको तफन बाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोकेको प्रनतननिी १ िना  
मतभेद ननरूपणका सम्बन्िमा उतत सलमनतको व्याख्या नै अस्न्तम हुनेछ ।  

पररच्छेर्द १० 
कृिक समूहमा र्ोजना तजुयमा र श्ोत साधनको षिकास 

१९. र्ोजना तजुयमा प्रकृर्ा : कृषक समूहले कृषष कायिमको योिना तिुनमा प्रकृयालाई देहायका आिारमा 
आयोिना ननमानण गरी योिना तिुनमा गनुनपने छ । 
१.  आयोिनाको नाम  
२.  पषृ्ठभूलम : आयोिनाको आिारभूत तथयांक, संभावना, अवसर र चूनौनत  
३.  आयोिनाको उदेश्य  

४.  आयोिनाको प्रनतफल 
५.  आयोिना संचालन गररने क्षेत्र  
६.  आयोिनाको अवधि  
७.  आयोिनाको कृयाकलापहरू  
८.  लाभास्न्वत षपरवार संख्या : प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, न्यून आय वगन, मदहला, दललत, िनिानत आदद  
९.  आवश्यक कारक तत्वहरू  
१०. आधथनक सारांश   
११. आयोिनाको क्रकलसम : समूहको आफनै लगानी, साझेदारीमा संचाललत 
१२. आयोिना कायानन्वयन व्यवस्थापन, अनुगमन, मूल्याङ्न प्रकृया  
१३. आयोिनाको दीगोपनाको लाधग गररने कायनषववरण  
१४. आयोिनाबाट हुने वातावरणीय प्रभाव 
(वाषषनक कायन योिनाको नमूना ढाँचा अनुसूची-१५ मा उल्लेख धगरएको छ ।) 
२०. स्थानीर् श्ोत, साधनको षिकास र सचंालन : समूहको बाह्रय ननभनरताका साथै उत्पादनको प्रनत इकाई 
खचन पनन घटाउनका लाधग समूहले स्थानीय श्रोत, सािनको षवकास र संचालनमा उधचत ध्यान ददनुपने 
छ ।   

पररच्छेर्द ११ 
सरोकारिाला ननकार्को भूशमका एिं उरर्दानर्त्ि 

२१. सखुिानन्कारकट्टी गाउुँपाशलका कृषि षिकास िाखा  
१.समूहको कायनिम तथा बिेटको आवश्यकताको आिारमा गाउँपाललकाको कायनिम र बिेट बनाउनु 
पनेछ । समूहको कायनिम तथा बिेट कृषष प्राषवधिकले लसिै वा सम्बस्न्ित वडा कायानलय माफन त 

गाउँपाललकाको आधथनक षवकास सलमनतमा पठाउनु पने छ ।   

२. कृषष षवकास शाखाले आफ्नो तथा वडा कायानलय मातहत कायन गनन सबै प्राषवधिक कमचानरीहको सम्पूणन 
कायनको अिावधिक रेकडन राख्नु पने छ । यो सूचीले कृषक समूहहरूलाई सघाउन ेसम्भाषवत सबै र कुनै 
खास समयमा वास्तषवक रूपमा उपलब्ि हुने कमचानरीहको पदहचान गराउँछ ।   



३. कृषक समूहको हालको संख्या, नतनको षवकासको षवलभन्न तह (गठन हुन लागेको, संचाललत हुन 
लागेको तथा पररपतव हुन लागेको) को आँकडा कृषक समूह, वडा कायानलयको रेकडनबाट पररमािनन गनुन 
पने छ ।  
४. कृषष षवकास शाखाले षवषय षवशेषज्ञ सदहतको टोली गठन गरर समूह बठैकमा भाग ललने, समूह 

सदस्यहरूको ताललम संचालन गने  र समूह सदस्यहरूले संचालन गरेको कायनिमहरूको सुपररवेक्षण एवं 
अनुगमन गने  कामको कायनताललका बनाउनु पदनछ र सोही अनुसार पररचालन गनुनपने छ ।  
५. समूहका सदस्यहरूलाई समस्या पदहचान गनन र नतनको समािान गनन सहयोग पुयानउने तथा क्रफल्डमा 
कायनरत कृषष प्रसार कायनकतानहरूलाई समेत ताललम ददनुपने छ ।   
६. उत्पादन खचन घटाउन र िग्गाको उत्पादकत्व बढाउनका लाधग स्थानीय एवं बाह्य श्रोतहरूको 
कुशलतापूवनक उपयोग गने ज्ञान, सीप एवं तररकाहरू क्रफल्डमा काम गने कृषष प्रसार कायनकतानले लसकाउनु 
पने छ ।   
७. हालको अनुभवले एउटा समूह पररपतव र आत्मननभनर हुनु अगावै सघाउन ेमाननसहरूको सेवा माग 
अनत बढेर िान सतन ेसकेंत ददन्छ । तसथन, कृषष षवकास शाखाले षवद्ममान समूहहरूको बदललदो माग 
नबढोस ्भन्ने हेतका राख्नु पनेछ । अन्यथा, यस्तो स्स्थनत उत्पन्न हुन सतदछ क्रक भषवष्यमा सेवाको 
लाधग हुने माग, कनतपय नया ँ समूह गठनको कारणले पुरा गनन नसक्रकयोस ्।   

२२. िडा कार्ालयर्/ सेिा केन्र   
१.  वडा कायानलय/सेवा केन्द्रका प्रमुख/ प्राषवधिकल ेसमूहको गठन, संचालन र अन्ततः पररपतव हुनुमा 
प्राषवधिक सहयोग गनुन पने छ ।  

२.  वाषषनक कायनताललकामा आफनो कायनक्षेत्रका कृषक समूहहरूको बठैकमा भाग ललने, कृषक समूहको 
ननरीक्षण गने  ताललका पनन समावेश गरी कायानलयमा राख्नु पछन र सोही अनुसार कायन गनुन पनेछ ।  
३. आफ्नो कायक्षते्रको षवद्ममान कृषष अवस्थाको आिारभूत आँकडाहरू संकलन गनुन पने छ । 
४.  कृषक समूहहरूलाई उनीहरूको समस्या पदहचान गनन, आफ्नो क्षमता, चाहना र श्रोत अनुसार नतनको 
समािान गनन सघाउँदा पथप्रदशनक, ताललमकतान , गनत प्रदान गनन , समन्वयकतान तथा कायनिम 
कायानन्वयनको रूपमा काम गनुनपने छ ।   
५. समूहको कृयाकलाप र प्रगनत अिावधिक अलभलेख एउटा फाराम (Format) मा उल्लखे गरी राख्नु पने 
छ ।   
६.वडा कायानलय/सेवा केन्द्र प्रमुख गाउँ कायपानललकाको कायानलयसँग सम्पकन   राख्न उतरदायी हुनु पने छ ।  
७. वडा कायानलय/सेवा केन्द्र प्रमुखले सम्भव भए श्रोत, नमूना एवं समूहको कृयाकलापको अनुभवहको 
एउटा पुस्स्तका बनाउनु पने छ । सबै वडा कायानलयका पदाधिकारीहरूल ेयसमा सहायता गनुन पने छ । यी 
अलभलेख वा सािनहरूको सकंलन एवं नषवकरण भैरहनु पने छ । 
८. कृषष प्रसार कायनकतानहरूले समूह बैठकलाई सघाउन आफ्नो साप्तादहक वा पाक्षक्षक वा मालसक 
कायनताललका तयार गनुन पने छ र वडा कायानलयमा तथा आफ्नै प्रयोगको लाधग राख्नु पने छ र हरेक समूह 
बैठकमा भाग ललनु पनेछ ।   
९. वडा कायानलय/सेवा केन्द्रमा रहने प्राषवधिकल ेसमूहमा कृषकहरूको समस्या पदहचान, प्राथलमक्रककरण 
एवं समस्या समािानका लाधग PC/PS तररका अपनाउन सहयोग गनुनपने छ ।   
१०. गनतशील समूहहरूलाई आफ्ना मौसमी एवं वाषषनक कायनिम कायानन्वयन ताललका बनाउन उनीहरूल े

सहयोग गनुनपने छ । उनीहरूले समूहहलाई चादहने कृषष सामग्रीहरू, ऋण र प्राषवधिक सेवा तथा 
सहयोगको सूची तयार पानन मदत गनुनपने छ ।   

११. कृषक समूह षववरण अनुसूची ७ अध्याषविक गदै िानु पने छ ।  



१२. समूहको ननणयन एवं कायनहरू संकलन गनन प्रनतवेदन फारामहरू (Reporting Formats) फाराम नं. ३ 
र फाराम नं. ४ भनुन पने छ ।  

पररच्छेर्द १२ 
सुपररिेक्षण, अनुगमन एिं मूल्र्ांकन 

२३. सुपररिेक्षण, अनुगमन एिं मूल्र्ांकन : संघीय कृषष, भूलम व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषष 
षवभाग र ती मातहतका ननकायहरू तथा प्रादेलशक कृषष मन्त्रालय, कृषष षवभाग र ती मातहतका 
ननकायहरूल े कृषक समूहको सुपररवेक्षण, अनुगमन एवं मूल्यांकन िुनसुकै समयमा गने छ । आवश्यक 

तथयांकहरू मुख्यतया प्रनतवेदन फाराममा समावेश कृषक समूहहरूले प्रयोग गनन मालसक र वाषषनक 
प्रनतवेदन फारामहरू र समूह स्तरमा षवश्लेषण वडा कायानलय/सेवा केन्द्र स्तरमा प्रनतवेदन तयार गरी 
अस्न्तम रूपमा सखुवानन्कारकट्टी गाउँपाललका कृषष षवकास शाखाको प्रमुखलाई ददनु पने छ ।   

पररच्छेर्द १३ 
षिषिध 

२४. सम्बन्ध (Linkage) र समन्िर् (Coordination) : कृषष षवकासका कायनिमहरूमा सरोकारवाला 
षवलभन्न सरकारी एवं गैर सरकारी ननकायहरूबीच आपसी सम्बन्ि र समन्वय हुनु अनत आवश्यक छ । 
नतनको स्थापना औपचाररक एवं अनौपचाररक, व्यस्ततगत तथा आधिकाररक रूपमा हुनसतदछ । िुनसुकै 
अवस्थामा पनन कृषष प्रसारका पदाधिकारीहल ेसबै स्तरमा (क्रफल्ड देझख केन्द्रसम्म) अन्य सम्बस्न्ित 
ननकायहरूलाई कृषष षवकासका षवलभन्न चरणहरूमा गनतशील एवं सकारात्मक सहयोग पुयानउन प्ररेरत 
गननमा ननणानयक एवं अहं भूलमका खले्नु पने छ । 
१. कृषष षवकासको सम्पूणन स्िम्मेवारी गाउँपाललकाको कृषष षवकास शाखा एवं यस अन्तगनत कायनरत 

पदाधिकारीहरू उपर पदनछ । त्यसकारण, कृषष षवकास शाखाल ेऋण, सामग्री एवं लसचाई उपलब्ि गराउन े
ननकायहरू र साथै बिार व्यवस्था लमलाउन ेसंस्थाहरूसँग सम्पकन   स्थाषपत गनुनपने छ । 
२.  कृषष षवकास शाखा तथा यस अन्तगतनका सम्बस्न्ित पदाधिकारीहरूल ेकृषक समूह, गा.पा./स्ि.स.स., 
रास्ष्िय एवं अन्तरानस्ष्िय गैर सरकारी संस्थाहरूसँग ननयलमत सम्पकन  राख्नु पने छ । 
३. वडा स्तर/सेवा केन्द्रमा रहने कृषष प्राषवधिकल ेस्थानीय रािनीनत तथा ननवानधचत िनप्रनतननिीहरूसँग 
पनन राम्रो सम्पकन  स्थाषपत गनुन पदनछ । यसको अलावा कायनक्षते्रमा रहेका सरकारी कायानलय, स्थानीय 
ननकायका पदाधिकारीहरू, स्कूलका लशक्षकहरू, व्यापारीहरू एवं सहकारी संस्थाका सदस्यहरूसँग वषनको २ 
पटक समन्वय बठैक राख्नु पनेछ ।   
२५. समूह गठनको लागत खचय सम्िन्धमा : कुनै नयाँ  कृषक समूह गठनको लाधग आवश्यक पने  खचन 
स्थानीय दररेट अनुसार समूह गठन गने ननकायल ेगने छ भने समूहको अन्य खचन िस्त ै ननयलमत 
बैठक, सािारण सभा आदद लगायतमा लाग्ने अन्य खचनहरू समूहको आफ्नो श्रोतबाट व्यहोनुन पने छ ।  
२६. कृिक समूहको आिव्र्दता : कृषष पेशाको माध्यम व्दारा कृषष क्षेत्रमा योगदान पुयानउने उदेश्यल े
सम्वस्न्ित सरकारी कायानलयमा दतान  भएका कृषक समूहहरू एवं कृषष सहकारीहरू सम्बस्न्ित स्थानीय, 
स्िल्ला, प्रादेलशक र संघीय तहमा रास्ष्िय कृषक समूह महासंघमा आवव्द हुन सतनेछ ।   
२७. कृिक समूहको सहकारीकरण : कृषक समूहलाई बढी सक्रिय, प्रभावकारी, ददगो र कृषकहको 
उन्नतीमा झनै योगदान गनन सतन ेबनाउनको ननस्म्त सो क्षते्रमा केही कायन अनुभव भएको समूहले चाहेमा 
सहकारीमा पररणत गनन सक्रकने छ । गाउँपाललकाबाट स्वीकृत सहकारी एन अनुसार तोक्रकएको शतनहरू पुरा 
भएको अवस्थामा कृषक सहकारी संस्था दतान गनन योग्य हुन सतनेछन ् । कृषक सहकारी संस्था गठन 
गदान  देहायका आिार पूरा भएका संस्था बढी ददगो हुन सतनेछन ्।  

 कृषक समूहको रूपमा ३ वषनको अनुभव भएको ।  



 पयानप्त बचत संकलन एवं संचालन भएको । 
 व्यवसानयक कृयाकलापहरू संचालन गनन सक्षम भएको । साथै समूहको नाममा रहेको सम्पूणन चल-
अचल सम्पनत उतत समूह भंग भएर बनेको सहकारी दतान भएपनछ सो सहकारीको नाममा स्वतः हुनेछ ।  
२८. अमान्र् हुने : माधथ िुनसुकै कुरा लेझखएको भएता पनन नेपालको प्रचललत मूल कानुनसँग बाझझने 
यस्ता दफाहरू बाझझएका हदसम्म अमान्य हुनेछन ्। 
  



अनुसूची १ 
कृिक समूहको षिधान (नमूना) 

पररचर् 

नेपालिस्तो षवकासोन्मुख मुलुकको लाधग समूहको अविारण अत्यन्त महत्वपूणन छ । त्यसमा पनन कृषष 
षवकासको सन्दभनमा समूहले अझै अहम ् भुलमका खले्दछ । कृषक कृषकले भररएको हाम्रो िस्तो देशमा 
लसलमत िनशस्तत र श्रोत सािनबाट कृषकवगन बीच यथोधचत सवेा पुयानउन कदठन र बढी खधचनलो पनन 
हुने हँुदा कृषक समूह सेवा प्रवाह गनन  उपयुतत माध्यम हुन सतछ । यस सन्दभनमा समूह गठन देझख 
ललएर सचंालन र पररपतव अवस्था नपुगेसम्म अत्यन्त साविानी ललनुपने  हुन्छ । अललकनत समय बढी 
नै लगाएर समूहले मुतनरूप पाउनु पदनछ । स्वतः स्फुतन समूहमा ददगो र स्वावलम्बी हुन्छन ्। समूह गठन 
भएपनछ समूह लभत्र योिना तिुनमा कायानन्वयन अनुगमन, मूल्यांकनको साथै बैठक सचंालन िस्ता 
कायनहरू सही अथनमा संचालन गनुन पछन । समूहलभत्रको पारदलशनता, प्रिातास्न्त्रक अभ्यास र इमान्दारीताबाट 

समूह लक्ष्य र सुढृढ बन्ने कुरा ननस्श्चत छ ।  
प्रस्तािना  

कृषषिन्य वस्तुको उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउन, उत्पादन सामाग्री सुलभ बनाउन, उत्पाददत सामग्रीको 
बबिी षवतरण, भण्डारण व्यवस्थापन गरी उन्नत वीउ एवं आयवसृ्व्द, बचत संकलनबाट आत्मननभनर 
हुनको लाधग बारागढी गाउँपाललका कृषष षवकास शाखाको सहयोगमा श्री ........................................ कृषक 

समूह गठन गयो ।  
१.प्रारम्म्भक:  

१.१ संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ:  
क) यस समूहको नाम “श्री.................................................. कृषक समूह- २०७७” रहने छ । 
ख) यो षविान समूह सखुवानन्कारकट्टी गाउँपाललका गाउँ कायनपाललकाको कायानलयमा दतान  भएषपछ 
तुरून्त लागु हुने छ । 
१.२ पररभािा: षवषय र प्रसंगको अको अथन नलागेमा यो षविानमा 
क) समूह भन्नाल ेयस षविानमा उल्लझेखत कृषष कायनव्दारा कृषष उपिको उत्पादन, उत्पादकत्व बढाई 
आय आिनन गनन इच्छुक कृषकहको समूहलाई िनाउन ेछ ।  
ख) सदस्य भन्नाल े कृषक िो ....................कृषक समूहको उदेश्य अनुसार उत्पादन र उत्पादकत्व 
बढाउन षविानको दफा ३ बमोस्िम सदस्यता ललएको हुन्छ ।  
ग) कायनसलमनत भन्नाल े“षविान अनुसार ननवानधचत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सधचव, सहलसचव, कोषाध्यक्ष तथा 
सदस्य पदाधिकारीहरूलाई िनाउन ेछ ।  

घ)  सािारण सभा भन्नाल ेयस षविानको दफा ४ बमोस्िम गदठत सभालाई िनाउने छ ।  
१.३ समूहको छाप : गोलोघेरा लभत्र यस समूहको नाम “श्री......................... कृषक समूह–२०७७” पढ्न 
सक्रकनेछ ।   
१.४ समूहको कार्ालयर् : यस समूहको कायानलय लसरहा स्िल्ला सखुवानन्कारकट्टी गाउपाललका वडा 
न........ मा रहनेछ ।  
१.५ समूहको र्दताय : कृषक समूह सखुवानन्कारकट्टी गाउँपाललका, गाउँ कायनपाललकाको कायानलय, 
सखुवानन्कारकट्टी, लसरहामा दतान  गनुन पने छ । साथै अननवायन रूपमा आस्न्तरक रािस्व कायानलयमा 
समेत दतान  गरर स्थाई लखेा नम्बर (PAN) ललनु पने छ ।  
 
२. उरे्दश्र् र कार्य  



२.१ उरे्दश्र् : सदस्यहरूको सामास्िक, आधथनक, कृषषिन्य व्यवसानयक, दहतलाई ध्यान राझख देहायमा 
उल्लेझखत समूहको उदेश्य हुनेछ : 
क) कृषष व्यवसायलाई आिुननकीकरण एवं षवषवधिकरण गरी उत्पादकत्व, उत्पादन वसृ्व्दका लाधग एक 
िुट भई काम गने  । 
ख) सदस्यहको आधथनकन  तथा सामास्िक स्िवनस्तर उठाउने । 
ग) सदस्यहरूमा स्वालम्बनको ज्ञान, पारस्पाररक सहयोग र लमतव्यनयताको भावनालसल गने ।  
समूहको षविानको दफा २.१ बमोस्िमका उदेश्यहरू पूरा गनन यो समूहले देहाय बमोस्िम कायनहरू गने छ । 
१.  उन्नत प्रषवधिबाट खेती गरी उत्पादन एवम ्उत्पादकत्व बढाउन े, 
२.  षवि बसृ्व्द गरी आत्म ननभरन हुने  

३.  उन्नत प्रषवधि अपनाउने । 
४.  कृषष उत्पादनबाट आय बसृ्व्द गने , 
५.  समूहबाट बिार व्यवस्थापन गने , 
६.  कृषकव्दारा उत्पाददत बस्तुको मूल्यमा एकरूपता ल्याउने,  
७.  भण्डारणको व्यवस्था, 
८.  सदस्यको सीपमा वसृ्व्द गनकान लाधग अन्य कायनिमहरू तिुनमा गरी संचालन गने ,  
९.  सदस्यको आधथनक अवस्था सुिार गनन सतने क्रकलसमका अन्य कृयाकलाप सचंालन गने ,  
१०. सदस्यहरू वीच स्वालम्बन , पारस्पररक सहयोग एवम लमतव्ययीता अलभवसृ्व्द गरी ननयलमत बचत 

गने बानी प्रविनन गने , 
११. समूह सदस्यहरूमा उत्पादनशील आयमुलक एवं सीपमुलक उदेश्यका लाधग सदस्यहरूलाई सुलभ 

व्यािदरमा ऋण प्रदान गने , 
१२. आफ्नो उदेश्य पुरा गननका लाधग समान उदेश्य भएका स्थानीय क्षते्र, रास्ष्िय र अन्तरानस्ष्िय संघ 

संस्थाहरूसंग सहयोगात्मक भावना राख्ने, 
१३. कृषष संग सम्बस्न्ित अन्य कृषक समूह, सहकारी, षवनतय संघ संस्था सम्पकन  कायम गरर िानकारी 

एवम सुचना आदान प्रदान गने, 
१४. यस क्षेत्र/भेगको कृषकहरूव्दारा उठाइएको समस्याहरू स्िल्ला स्तर, प्रदेश स्तर र संघीय स्तरका कृषष 

ननकाय र अनुसन्िान केन्द्र तथा अन्य ननकायहरूलाई सम्पकन  िानकारी उपलब्ि गराई समािान 
ननकाल्न प्रयास गने ।  

१५. उन्नत वीउ, रासायननक मल, सुिाररएको औिार, क्रकटनाशक षवषादी आदद षविी षवतरण गने ।  
१६. लसचांई सुषविा उपलब्ि गराउने ।  

१७. खेती षवकास योिना तयार गनन एवं पकेट प्याकेि कायिमलाई सहयोग पुयानउने ।  
१८. सघन कृषष वकास कायनिमलाइ सघाउ पुयानउने । 
१९. नगदे बाली उत्पादन, भण्डारण, प्रसोिन तथा षविी षवतरण व्यवस्था गने  । 
२०. उन्नत भुरान उत्पादन तथा षविी षवतरण गने । 
२१. माछा उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने ।  
२२. उत्पाददत माछाहरूको षविी षवतरणको लाधग बिार व्यवस्था गने । 
२३. मत्स्य पालन सम्बन्िी प्राषवधिक सेवा पुयानउन सहयोग गने । 
२४. कृषष उपि उधचत मुल्यमा खररद षविी तथा ढुवानी गने ।  
२५. कृषष उपि भण्डारण गनन गोदामको सुषविा उपलब्ि गराउने । 
२६. कृषष उपि प्रशोिन गने  । 



२७. प्रशोिन बस्तु उधचत मुल्यमा षविी गने  ।  
२८. श्रोत/ दहतकोष सकंलन गने ।  

२९. सकंललत बचत/दहतकोषको प्रभावकारी पररचालन गने । 
३०. समूह वा सदस्यलाई अवश्यक ऋण उपलब्ि गराउने । 
३१. माधथ उल्लेझखत उदेश्यहरू पुनत न गनन अन्य कायन गने ।  
 
३. सर्दस्र्ता : एकै उदेश्य एवं समान आधथनक अवस्था भएको एवम यस समूहको षविानको पररिी लभत्र 
रहने इच्छा व्यतत गरेको व्यस्ततलाई यस समूहको सदस्यता प्रदान गनन सक्रकनेछ । तर सदस्य हुन 
चाहने व्यस्ततले कस्म्तमा समूहका सदस्यहको ललझखत लसफाररस साथ अनुसूची–४ अनुसार दरखास्त ददनु 

पने छ ।  
३.१ सर्दस्र्को लाधग र्ोग्र्ता :  

क) आँफै खेतीपाती गरेको/ गनन सक्षम भएको । 
ख) समूहको उदेश्य अनुप कायन गनन ईच्छुक भएको ।  
ग) समूहको षविान अनुसार कायन गनन मन्िुरी भएको । 
घ) कृषक–कृषक बीच आपसी सहयोग बढाउन ईच्छुक भएको । 
ङ) सदस्यताको लाधग १६ वषन उमेर पुगेको हुनुपने  छ ।  
३.२ साधारण सर्दस्र् : सदस्यता शुल्क रू .... नतरी सािारण सदस्यताको ननवेदन ददई कायन सलमनत 

ननणनय बमोस्िम सािारण सदस्यता प्रप्ता गनन सतन ेछ । यस्तो सदस्यले मालसक बचत रू .... प्रत्येक 
मदहना िम्मा गनुन पने छ । समूह गठन भईसकेपनछ कुनै पनन योग्यता पुगेको व्यस्ततले समूहको 
सदस्यता ललन चाहेमा समूहमा आवव्द प्रनत सदस्य बराबर उतत लमनतसम्म सधंचत दहतकोष र सोको 
ब्याि साथ ैननयमानुसारका अन्य शुल्क बुझाई सदस्यता प्राप्त गनन सतनछे ।  
३.३ सर्दस्र्ता कार्म नरहने अिस्था (सर्दस्र्को अर्ोग्र्ता) : कायन सलमनतले ननम्न अवस्थामा 
सदस्यहलाई सदस्यताको लाधग अयोग्य ठहयानई सदस्यता समाप्त गनन सतनेछ । 
क)  तोक्रकएको मालसक बचत तथा अन्य नतनुनपने  रकमहरू ३ मदहना सम्म ननतरेमा । 
ख)  षविानको उदेश्य षवपरीत कायन गरेमा वा समूहको रकम वा कागिात दहनालमना गरेमा वा अन्य 
कुनै कारणल े
 कायन सलमनतबाट ननस्काशन गरेमा ।  

ग)  सदस्यताबाट रािीनामा ददएमा (सदस्य रहन नचाहेर ललझखत ननवेदन कायन सलमनतले सदर लसफाररस 
गरेमा)  
घ)  अपराधिक कायनमा संलग्न भएको दोष प्रमाझणत भएमा । 
ङ)  कृषष पेशा त्यागी अन्य कायन गनन थालेमा । 
च)  मतृ्यु भएमा । 
छ)  समूहको लसव्दान्त वा ननयमा वा प्रनतष्ठामा आँच आउने कायन गरेमा ।.  
४. साधारण सभा तथा कार्य सशमनत  

४.१ साधारण सभा : यस समूहको सदस्यता प्रप्ता सम्पूणन सदस्य सािारण सभाको सदस्य हुने छ, िुन 
समूहको उच्चतम ननकाय हुनेछ । यसले षविान पाररत एवम संशोिन गनन सतनेछ । सािारण सभा 
वषनमा एक पटक बस्ने छ । तर आवश्यकता अनुसार िनुसुकै बेला सािारण सभा बोलाउन सक्रकने छ ।  



४.२ साधारण सभाको अधधिेिन : कायन सलमनतल े तोकेको लमनत र समयमा यस समूहको सधचवल े
अध्यक्षको परामशन ललई ललझखत सूचनाव्दरा सम्पूणन सदस्यलाई सािारण सभाको स्थान, समय, लमनत 
तथा एिेन्डाको िानकारी गराउनु पने छ ।  

४.३ साधारण सभाको काम कतव्र्य र म्अधकार : 
क)  कायन सलमनतको ननवानचन गनन तथा गठन गनन । 
ख) षविान संशोिन गने । 
ग)  वाषषनक बिेटको अनुमोदन गने । 
घ) समूहको वाषषनकन  कायनिम स्वीकृत गने  । 
ङ)  समूहको वाषषनकन  कायन योिना बनाउन े। 
च)  समूहले कायन योिना बनाउदा, कस्म्तमा ६० प्रनतशत कृषष कायनिम बनाउन े। 
४.४ साधारण सभाको गणपूरक संख्र्ा : समूहको सािारण सभाको बैठकमा कस्म्तमा पनन ५१ प्रनतशत 

सदस्यहको उषपस्स्थतमा हुनु पने छ । यदद सो नभए फेरी ३ ददनलभत्र अको सभा बोलाउनु पने छ । 
यसमा कुल सािारण सदस्यको २५ प्रनतशत उपस्स्थनत भएमा पनन यो सभाको बैठक बस्ने छ ।  
४.५ कार्य सशमनत गठन षिधध : 
क) कायन सलमनत ७ सदस्यीय हुनेछ । 
ख) कायन सलमनतमा अध्यक्ष, सधचव, कोषाध्यक्ष तथा सदस्यहरू हुने छन ् । आवश्यकता अनुसार 
उपाध्यक्ष तथा सह-लसचवको पनन व्यवस्था गनन सक्रकने छ । 
ग) कायन सलमनतका पदाधिकारीहरूको बैठक हरेक मदहनाको ... .गते हुनेछ । तर आवश्यकता भए िुनसुकै 
समयमा पनन बस्न सतने छ ।  
घ) कायन सलमनतको पदाधिकारीहरूको कायन अवधि २ वषनको हुनेछ । 
ङ) कायन सलमनतको कुनै पद खाली मएमा सािारण सदस्य मध्येबाट कसैलाई पनन कायनसलमनतको पदमा 
सलमनतको बहुमतबाट मनोननत गनन सतनेछ ।  

च) कायनसलमनतको कोरम २/३ लाई मानननेछ तथा ननणनय बहुमतव्दारा हुनेछ ।  
छ) सािारण सभाका सदस्यहरूले आफु मध्येबाट ननवानचन प्रकृयव्दारा अध्यक्ष सधचव, कोषाध्यक्ष तथा 
अन्य पदाधिकारीहको चयन गरर कायनसलमनत गठन गने छ । तर अध्यक्ष सधचव, कोषाध्यक्ष मध्ये एक 
पदमा मदहला सदस्य अननवायन रूपमा हुनु पदनछ ।  

४.६ कार्यसशमनतको काम, कतयव्र् र अधधकार : 
क)  षविानको पररधि लभत्र रही, समूहको उदेश्य अनुरूप सािारण सभाल ेगरेको नीनत ननदेशनलाई पालन 
गने  । 
ख)  समूहको वाषषनकन  कायम्रम बनाउन ेतथा समूहको कृयाकलापहरू संचालन गने ।  
ग)  सहकारी तथा गैर सहकारी संस्थाहरूसँग सम्पकन  वसृ्व्द गने  कृषष सम्बस्न्ि अन्य संघ संस्थाहरूसँग 
सम्पकन   गरर बढी भन्दा बढी सहयोग प्रप्ता गने  ।  

घ) सहकारीमा िाने प्रयास गने  । 
ङ) समूहको कायनयोिना बनाई लागु गने । 
च) समूहको वाषषनक प्रनतवेदन बनाउन ेर प्रस्तुत गने  । 
४.७ समूहको बैठक : समूहको ननयलमत बैठक प्रत्येक मदहनाको .... गते बस्ने छ । समूह बैठकहरू कायन 
सलमनतल े ननिो गरेको ठाउँ लमनत र समयमा ननयलमत रूपमा बस्नेछ । पुवन ननिानररत बठैकमा कुनै 
सदस्यले भाग ललन नसतने भएमा सो को िानकारी कारण सदहत पदहल े नै ददनु पछन  । षवशेष 



पररस्स्थनत वाहेक लगातार तीन बैठकहरूमा उपस्स्थत नहुने सदस्यलाई समूह सहलमतको आिारमा 
ननषं्कालसत गररनेछ ।  
५. पर्दाधधकारीको काम, कतयव्र् र अधधकार  
५.१ अध्र्क्षको काम कतयव्र् र अधधकार : 
 आवश्यकता अनुसार समूहको बैठक र सािारण सभा बोलाउन े। 
 बैठकको अध्यक्षता गने  तथा बैठक ननयन्त्रण गने  । 
 समूहलाई कृयाशील गराउने र उदेश्य प्रस्प्तका लाधग आवश्यक कायन गने । 
 कुनै षवषयमा मतदान हुदा मत बराबर भएमा ननणानयक मत ददने । 
 षविानमा तोक्रकए अनुसार सािारण सदस्यले माग गरे अनुरूप षवशेष सािारण सभा बोलाउन े। 
 समूहले तोकेको काम कारबाही गने । 
 समूहमा उठेका षववादहरू समािान गने । 
 समूह र स्थानीय तहको सस्म्बन्ित ननकायहरूसँग सम्पकन  व्यस्ततको रूपमा काम गने  ।  
 समूहको ननणनय, कायनिम र कृयाकलाप, भएका कारवाहीहरू एवं समस्याहको अलभलेख राख्न सधचवलाई 

सहस्िकरण गने ।  

 वाषषनक कायनयोिनाको कायानन्वयन एवं समूह पररचालनको नेततृ्व ललने ।  
 समूह बैठकमा भएका ननणनय, वाषषनक सािारण सलमनतका ननणनय, वाषषनक प्रधगत प्रनतवेदन लगायतका 
कागिातहरू आवश्यकता अनुसार सम्बस्न्ित ननकायमा पेश गने ।  

 समूह सदस्यहरूलाई आफ्ना समस्याहरूको पदहचान र नतनको प्राथलमकता तोतन सघाउनु र साथै उतत 

समस्याहरू समािान गने,कायनिम बनाउन र कायानन्वयन गनन लगाउन े।  
 सदस्यहरूलाई कृयालशल गराई समन्वय र सहकायन गने । 
 समूह सदस्यहरूबीच मतभेद व्यवस्थापनका लाधग सहस्िकरण गने ।  
५.२ उपाध्र्क्षको काम कतयव्र् र अधधकार 
 अध्यक्षको कायनमा सहयोग गने । 
 अध्यक्षको अनुपस्स्थनतमा अध्यक्षल ेगने सबै कायन गने । 
 कायन सलमनतल ेतोकेको कायन गने ।  

५.३ सधचिको काम कतयव्र् र अधधकार 
 अध्यक्षसंगको परामशनमा बैठक बोलाउने । 
 बैठकको तयारी गने । 
 समूहको ननणनय पुस्स्तका तयार गने । 
 समूहको सम्पूणन कागिातहरू सुरक्षक्षत राख्ने । 
 समूह बैठक एवं सािारण सभाबाट पारीत ननणनयको कायानन्वयनका लाधग पहल गने । 
 वाषषनकन  प्रनतवेदन तयार पारी सािारण सभामा पेश गने । 
 समूहको कायनयोिना ननमाणनमा सहयोग गने । 
 कायनसलमनतल ेतोकेको कायन गने ।  

५.४ कोिाध्र्क्षको काम कतयव्र् र अधधकार 
 समूहको दहतकोष रकम ननयलमत उठाउने र फरफारक गने । 
 समूह दहतकोष ब्यवस्थापन गने । 
 समूहको सबै कोषको दहसाब क्रकताब सुरक्षक्षत र दरुूस्त राख्ने । 
 समूहको चल, अचल सम्पूणन सम्पनतको सुरक्षाको स्िम्मेवारी ललने । 



 समूहको वाषषनक बिेट तयार पाने  र सािारण सभामा वाषषनकन  प्रनतवेदन पशे गने एवं लखेापररक्षण 
गराउने । 

 समूह अध्यक्ष वा सधचव संग लमली खाता संचालन गने । 
 कायनसलमनतल ेतोकेको अन्य कायन गने ।   
५.५ कार्यसशमनत सर्दस्र्हरूको काम कतयव्र् र अधधकार 
 आवश्यकता अनुशार समूहका अन्य उपसलमनतमा रदह स्िम्मेवारी बहन गने ।  
 कायनसलमनतल ेतोकेको अन्य कायन गने । 
६. आधथयक व्र्िस्था 
६.१ आधथयकय  श्ोत : 
क) यस समूहको सदस्यहरूबाट प्रप्ता सदस्यता शुल्क 
ख) समूहको अन्य कृयाकलापबाट भएको आम्दानी  
ग) समूहको सदस्यले बचत गने  मालसक रकम 
घ) समूहबाट ऋण लगानी गदान प्रप्ता ब्याि 
ङ) समूहले अन्य संघ/ संस्थाबाट पाएको अवसरबाट समूह सदस्यले पाउने ननस्श्चत पाररश्रलमकबाट 

.......प्रनतशत लेबी 
च) समूह सदस्यले आफ्नो नामबाट गरेको बचत 
ि) बबलम्व शुल्क 

६.२ दहतकोि : 
क) श्री....................... कृषक समूहको एक दहतकोष हुने छ । 
ख) श्री ...................... बैकमा समूहको खाता रहने छ ।  
६.३ दहतकोि पररचालन : 
क) दहतकोष रकमको कम्तीमा ५० प्रनतशत कृषष कायनमा संचालन गनुन पने छ । 
ख) समूह सदस्यलाई आवश्यकता भएमा दहतकोषबाट ऋण/ सापटी ललन सतने छन ्। 
ग) सदस्यले ऋण माग गनन अनुसूची- ५ अनुसार ननवेदन ददनुपने छ । 
घ) कृषष कायनको लाधग ललइएको ऋणमा ................ प्रनतशत मालसक ब्याि लाग्ने छ ।  
ङ) अन्य ऋणमा ..................प्रनतशत मालसक ब्याि लाग्ने छ ।  
च) मालसक ब्याि, मालसक बचत रकम एवम ऋणी सदस्यल े तोक्रकए बमोस्िम ऋण क्रकस्ता प्रत्येक 

मदहना बुझाउनु पने छ ।  
छ) ऋण ललदा ऋण रकमका .........प्रनतशत सेवा शुल्क बुझाउनु पने छ । 
ि) ................बैकमा समूह अगुवा/ अध्यक्ष वा सधचव र कोषाध्यक्षको संयुतत दस्तखत बाट खाता 
संचालन हुनेछ ।  

श्रोत/दहतकोष षपरचालनका उपायहलाई मूख्यतया दईु वगन (आवश्यक खचन र आस्न्तरक लगानी) मा 
षवभािन गनन सक्रकन्छ ।  

क) आिश्र्क खचय : आवश्यक खचन भन्नाल ेकायानलय र प्रशासननक खचन भन्ने िनाउँदछ । 
 कायानलय खचन (कापी, कलम, बबल, भौचर, फाइल, रस्िष्टर, खाता,पत्रपबत्रका) 
 फननचनर खचन 
 ढुवानी तथा घर भाडा  
 अन्य संस्थासँग सदस्यता ललँदा नतनुन पने खचन र वाषषनकन  नषवकरण खचन 
 लेखा पररक्षण खचन 



 कमचानरी पाररश्रलमक खचन 
 सािारण सभा खचन 
 षवषवि (समूहको बैठकमा धचया नास्ता आदद) ।   
ख) आन्तररक लगानी : आन्तररक लगानी भन्नाल ेसमूह लभत्रको सदस्य बीचको लगानी भन्ने िनाउँदछ 
। िस्तै  
 उत्पादनमूलक कायन (उत्पादन तथा उत्पादन सामग्री खररद बबिी) 
 मल, बीउ, बाली संरक्षण, तरकारी बोट बबरूवा क्रकटनाशक प्रयोग गनन 
 आयमुलक कायन गनन (बाख्रा, बंगुरपालन आदद)।  
 घरेलु आयमुलक कायन गनन  (स्थानीय सीप, रेशम पालन, लसलाईबुनाई, माहुरी पालन, तरकारी खेती, 
करेसाबारी आदद)  

 सामास्िक कायन िस्त ै सफाई अलभयान, पदहरो ननयन्त्रण, वकृ्षारोपण, कुलो ननमानण, स्वास्थय, 
वातावरण संरक्षण आदद) 

 सीप षवकास िस्तै प्याक्रकड., नसनरी, ताललम 
 बौस्व्दक कायन िस्तै ताललम, प्रवचन, भ्रमण गोष्ठी आदद 
 सामास्िक कायन िस्त ैमदहला षवकास 
 पँूिी लगानी, किान  प्रवाह, शेयर खररद आदद ।  
६.४ बबलम्ब िुल्क : 
क)  मालसक बचत रकम तोकेको समयमा ननतरेमा पदहलो मदहना प्रनत ददन . ..... बबलम्ब शुल्क 
लाग्नेछ । 
ख)  दोश्रो मदहना प्रनत ददन ......बबलम्ब शुल्क लाग्ने छ । 
ग)  तेश्रो मदहना प्रनत ददन .......... 
घ)  चौथो मदहनाबाट सदस्यता खारेि हुनेछ । 
ङ)  प्रत्येक मदहना बुझाउनु पने  ऋण क्रकस्ता र ब्याि नबुझाएमा प्रनत मदहना .........प्रनत ददन दोश्रो 

मदहना .....प्रनत ददन र तेश्रो मदहना .... प्रनत ददन बबलम्ब शुल्क लाग्ने छ । चौथो मदहना ऋण रकम 
ब्यािहरू ऋणी र िमानी सदस्यहरूबाट असुल उपर गररनेछ ।  

च)  एक सदस्यको िमानी बसेको सदस्यले अकानको पुनः िमानी बस्ने छैन ।  
छ) िमानी सदस्यल ेऋण पाउने छैन तर ऋणी सदस्यले ऋण नतरी सके पनछ िमानी सदस्यले ऋण 

पाउन सतन ेछ ।  
ि)  ऋण ललएको सदस्यल ेअरू सदस्यको िमानी बस्न पाउने छैन ।  
झ)  ऋण ललनको लाधग .....सम्म एक सदस्यको िमानी ......सम्म दईु सदस्य  ....सम्म तीन सदस्यको 

िमानी चादहनेछ ।   
६.५ लगानीको सुरक्षण : 
कुनै पनन व्यस्ततले आफ्नो नाममा िम्मा भएको दहतकोषको अधिकतम ९०% सम्म मात्र ऋण ललन 
पाउने छ । यदद व्यस्ततको नाममा संकललत दहतकोषको ९०% भन्दा बढी ऋण ललनु पने  भएमा सोही 
समूहका अन्य २ िना सदस्यको सामुदहक िमानीमा ऋण ददन सक्रकने छ । ऋण ललने व्यस्ततले नतनुन पने  
साँवा र ब्याि रकम ननतरेको /नतनन नसकेको खण्डमा िमानी बसेका सदस्यमाफन त असुलउपर गररनेछ । 
यदद िमानी माफन त पनन असुलउपर हुन नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रचललत ननयमानुसार 
कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाईनेछ । ऋण लगानी एवम ्असुलउपर गनन ऋण उप-सलमनतको स्वीकृनत ललनु 

पने  छ । ऋण उप-सलमनतका सदस्यहरू कसैको पनन िमानी बस्न पाईने छैन ।  



६.६ लेखापररक्षण : 
प्रत्येक कृषक समूहले रस्िष्र्टडन लेखा पररक्षण अननवायन रूपमा गराउनु पदनछ । यसरी गररएका लेखा 
पररक्षणहरू वाषषनकन  सािारण सभाको पूणन बहुमतबाट अनुमोदन गनुन पदनछ । मुनाफा सम्पुणन सदस्यलाई 
प्रत्येक वषनको लेखा परीक्षण पनछ ननिहरूको दहसाव खातामा िम्मा गनुनपदनछ ।   
७. षिषिध   

७.१ ननिाचयन सम्बम्न्ध व्र्िस्था : 
यस समूहको कायनसलमनत कायम रहेको अवस्थामा सोही कायनसलमनतल े र सो सलमनत कायम नरहेको 
अवस्थामा सािारण सदस्यहरूको बैठकले ननवानचन अधिकृत ननयुतत गने छ । सो ननवानचन अधिकृतले 
ननवानचन अधिकृतमा ननयुतत भएको लमनतल े एक लमहना लभत्र ननवानचन गराई सतनु पने छ । सो 
ननवानचनमा पनन खचन कायन सलमनतल ेव्यवस्था गने छ । यसमा कायनसलमनतको पदाधिकारीहरूलाई मतदान 
वा सहमनतव्दारा सािारण सभाको सदस्यहरूल ेछान्नेछन ्।  
७.२ पर्दािधध : 
क)  कायनसलमनत सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको पदावधि ननवानधचत भएको लमनत देझख २ वषनको हुने छ ।  
ख)  सो गदठत कायनसलमनतको पदावधि समाप्त हुन १ मदहना अगावै समूहको सािारण सभा बोलाई नया ँ 

कायन सलमनतको चुनाव गराउन अननवायन हुनेछ ।  
ग)  कायन सलमनतल ेषविानमा उल्लझेखत आफ्नो कायनकाल समाप्त हुन १ मदहना अगावै ननवानचन गराउन 

नसकेको तथा ननिको कायन अषव समाप्त भएषपछ सो कायनसलमनतको सदस्यहरूको सलमनतल ेआफ्नो 
सलमनतको बठैक बोलाई एउटा तदथन (प्रबन्ि वा तयारी) सलमनत खडा गरी सो तदथन सलमनतव्दरा 
सािारण सभाको बठैक बोलाई नया ँ कायन सलमनतको गठन गने  छ ।  

घ)  कायनसलमनतको पदावधि समाप्त हुनु अगाव ैकायनरत कायनसलमनत कुनै क्रकलसमबाट भंग हुन गएमा 
भंग भएको कायनसलमनतल ेआफ्नो स्िम्मा रहेको कागिपत्र नगद स्िन्सी कायनभार समेत सम्पुणन 
सदस्यको सभा बोलाई अथवा कायानलय सधचव भए सो लाई बुझाई सो को भरपाई ललन पने छ । सो 
नगरेमा यस समूहलाई हानी नोतसानी भएमा सो कायनसलमनतका अध्यक्ष र सधचव दवैुले संयुतत 
रूपमा व्यहोनुन पने  छ ।  

७.३ उम्मेर्दिारको अर्ोग्र्ता : 
क) (व्यस्तत) िो कृषष पशेामा संलग्न छैन । 
ख) (व्यस्तत) िो कृषषको समूहमा छैन । 
ग) (व्यस्तत) िसल ेसमूहको उदेश्य षवपरीत कायन गदनछ । 
घ) (व्यस्तत) िसको माननसक अवस्था सामान्य छैन । 
ङ) फौिदारी अलभयोगमा सिाए पाएको व्यस्तत ।  
७.४ अषिश्िासको प्रस्ताि : 
सािारण सभाको सदस्यहरू मध्येबाट एक नतहाई सदस्यहरूले कायनसलमनत उपर अषवश्वासको प्रस्ताव 
ल्याई दईु नतहाई सदस्यहरूबाट सो प्रस्ताव पाररत भएमा कायनसलमनत षवघटन हुने छ । तर अषवश्वासको 
प्रस्ताव आएमा सफाईको मौकाबाट बस्न्चत गररने छैन ।  

७.५ राजीनामा : 
यस समूहको अध्यक्षल े उपाध्यक्ष (भए) समक्ष वा सधचव समक्ष र अध्यक्षबाहेक अन्य कायनलसनतका 
पदाधिकारीहरूल ेअध्यक्ष समक्ष रािीनामा ददन सतनेछन । कायनसलमनतको बैठकबाट स्वीकृत नभए सम्म 
नतनीहरू आफ्ना पदमा बहाली रही रहनेछन ।  
७.६ षिधान संिोधन : 



समूहको षविान संशोिन गनन आवश्यकता पनन आएमा सािारण सभाको सदस्यहरू मध्येका कस्म्तमा ५१ 

प्रनतशत सदस्यको उपस्स्थनतमा षविान मस्यौदा पशे गररने छ । सदस्यहर मध्येका उपस्स्थती सदस्यहरू 
मध्येका दईु नतहाई बहुमतबाट षविान संसोिन मस्यौदा पाररत भएमा षविान सशंोिन गररने छ । साथै 
संशोधित षविान गाउँ कायनपाललकाको कायानलयबाट अनुमोददत नभएसम्म संसोिन भएको माननने छैन । 
७.७ ननर्म बनाउन े: 
सािारण सभाले आन्तरlक संचालन ननयमहरू बनाउन सतनेछ ।  
७.८ उप–सशमनतहरू गठन गनय सक्नेछ : 
सािारण सभाल े एवं कायनसलमनतले सािारण सभाको स्वीकृत ललई आफ्ना कायनिमहरू संचालन गरी 
समूहको लक्ष्य रउदेश ्प्रप्ता गनन उपसलमनतहरू बनाउन सतनेछ ।  
७.९ षिघटन :  
समूहको षविान बमोस्िम कायन संचालन गननर ्नसक्रक वा उदेश्य प्रप्ता गनन असफल भए वा प्रत्येक वषन 
समूह नषवकरण नभएमा समूह षवघटन हुने छ । यसरी समूह षवघटन भए बचत रकम सम्पुणन 
सदस्यलाई क्रफतान  गनुन पने  छ ।  
७.१० समूह छोड्नु पने  अिस्था/सर्दस्र्को मतृ्रु्/सर्दस्र्ले पाएको अिसर :  
कुनै पनन सदस्यल ेसमूह छोड्न चाहेको खण्डमा ननिको नाममा संकलन भएको दहतकोष रकमबाट ३% 
कटा गरर बाँकी रकम भुततानी ददईनेछ । यदद कुनै सदीयको मतृ्यु भएमा ननिले बचत गरेको सम्पुणन 
रकम ननिको सवभन्दा नस्िकको आफन्तलाई समूहले ददने व्याि सदहत क्रफतान ददइनेछ । समूहले कुनै 
पनन संघ/ संस्था/ कायानलयबाट पाएको कुनै पनन अवसर सहयोगहरू आवश्यकता हेरी समूहको बैठकबाट 
ननणनय गराई पालोपालो गरी सबै सदस्यले पाउने गरी षवतरण गररनेछ ।  

७.११ समूहको चल अचल सम्पनत :  
समूह षवघटन भए पश्चात समूहको चल अचल सम्पनत गाउँ कायनपाललकाको कायानलयको ननणनय बमोस्िम 
हुने छ। उतत ननणयन धचत नबुझेको खण्डमा गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष समक्ष ननवेदन गनन सक्रकनेछ र सो 
सन्दभनमा उपाध्यक्षको ननणनय नै अस्न्तम हुनेछ । 
  

  



फाराम नं. १ 
स्िल्ला :-   

१. दतान  नं. :-   
२. समूहको नाम :-    
३. समूहको क्रकलसम :-  
४. समूहको ठेगाना :- 
गा.पा/ न.पा. :-  
वडा नं. :-  
५. गठन लमनत :-   
६. िम्मा सदस्य :- मदहला .........  पुरूष ...............  
कृषक समूह दतान फाराम गठन हँुदा समूहको उदेश्य :    
  

फाराम न.. २ 
आधथयक िियको अन्तमा सर्दस्र् संख्र्ाको म्स्थनत 

आधथयक ििय सर्दस्र् संख्र्ामा थप/घट 

र जम्मा बचत कोि 

सर्दस्र्व्र्दारा जम्मा 
भएको कोिको मौजुर्दा 

म्स्थनत 

घट/बढको कारण (कोलम २ मा 
बढीको लाधग + र घटीको लाधग - 

(धचन्ह लगाऔ) 
 संख्या   
 रू   
 संख्या   
 रू   
 संख्या   
 रू   

 
फाराम नं. ३ 

समूहको बचत कोिको िाषियकय  म्स्थनत 
आधथयकय  ििय गत िियको रकम रू बचत कोिमा घट/बढको कारण 

   
   

नोट :- यो षववरण (फाराम) आ.व.को पदहलो ददन (श्रावण १ गते) गाउँपाललकाको कृषष षवकास 

शाखाव्दारा अननवायन रूपमा अिावधिक बनाई राख्नु पछन ।   

 
फाराम नं. ४ 

िडा कार्ालयर्/ सेिा केन्रले पेि गनुय पने  चौमाशसक षििरण 
चौमालसक अवधि :- प्रथम/स्व्दतीय/ततृीय 
गा.पा. :- सखुवानन्कारकट्टी गाउँपाललका वडा नं. :-  
कृषक समूहको नाम :-  

उत्पादन  क) इकाई :-    ख) िम्मा लागत . :- 
उत्पादकत्व (उत्पादन/क्षेत्रफल) :- 



उत्पादनको बबिी मूल्य (रू इकाई) 
उत्पादनको कुल मूल्य . 
कायन षववरण :-  
सहभागी सदस्यहको संख्या :- 
प्राप्त सहायता रू.:- श्रोत १ (.........) बाट :- 

श्रोत २ (.........) बाट :-  
 क्षेत्रफल वा संख्या र इकाई :- 
खुद आम्दानी (कुल आम्दानी – लागत खचन) . :- 
कैक्रफयत 

अनुसूरची २ 
समूह र्दतायको लाधग ननिेर्दन 

श्री गाउँ कायनपाललकाको कायानलय 

सखुवानन्कारकट्टी गाउँपाललका 
माफन त,श्री वडा कायानलय 
 ............ न. वडा ।  
 
श्री ................... शाखा/संस्थाको सहयोगमा मा हामी आफै सधंगठत भई सखुवानन्कारकट्टी गाउँपाललका 
वडा नं..... मा गठन भएको हाम्रो समूह दतान  गरी पाउन ननम्न षववरणहरू संलग्न गरी नेपाली 
नागररकताको प्रनतललपी सदहत यो ननवेदन पेश गररएको छु ।  

 
 .............................. 
समूह अध्यक्षको दस्तखत  
लमनत : 

  

समूहको षििरण  
कृषक समूहको नाम .................................... स्थापना वषन .............  
गाउँपाललकाको नाम   ................................. वडा न ............... टोल ...................................... 
समूहको उदेश्य ..........................................................................  
सदस्य संख्या : पुरूष.................. मदहला................. िम्मा................  
पदाधिकारीहरूको नाम  

ि.सं. नाम पद शैक्षक्षक 

योग्यता 
उमेर िग्गा 

क्षेत्रफल 
दस्तखत फोटो  

१.  अध्यक्ष       
२.  उपाध्यक्ष      
३.  सधचब       
४.  कोषाध्यक्ष      
५.  सदस्य       
६.  सदस्य       
७.  सदस्य       
      



नननयमत बैठक बस्ने ददन ...........................  
प्रनत मदहना समूहको दहतकोषमा संकलन हुने रू. ........................  
हालसम्म दहतकोषमा िम्मा रकम रू. .............................  
लसफाररस गने को सही ...................... 
  
 
 
  



अनुसूची ३ 
कृिक समूह र्दतायको प्रमाण – पत्र नमुना 

 
नेपाल सरकार 

गाउुँ कार्यपाशलकाको कार्ालयर् 
सखुिानन्कारकट्टी, शसरहा 

 
कृिक समूह र्दताय प्रमाण - पत्र 

समूह पव्दनतलाई सुव्यवस्स्थत गदै  कृषष प्रसार कायनलाई टेवा पुयानउने उदेश्यले यस स्िल्लाको 
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपाललका वडा नं. ...........मा लमनत............. मा गदठत श्री 
.................................... कृषक समूहलाई यस कायानलयको अलभलखेमा दतान गरी यो प्रमाण– पत्र प्रदान 
गररएको छ ।  
 
 
  .........................           ............................                                          

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

   शाखा प्रमुख        प्रमुख प्रशासकीय   अधिकृत  
(कृषष षवकास शाखा)   

   
(कृिक समूह र्दतायको प्रमाण पत्रको पछाडड पानामा राख्न)े 

ि.सं. नषवकरण लमनत नषवकरणा गनैको दस्तखत कैक्रफयत 
 

 देझख सम्म   
     
     
     
     
     
     
     
     

 
  



अनुसूची ४ 
सर्दस्र्ताका लाधग आिेर्दन फारामको नमुना 

 
श्रीमान अध्यक्ष ज्यू, 
..............................कृषक समूह  
  
महोदय, 
म यस समूहको षविानलाई स्वीकार गरी समूहको सदस्यता प्राप्त गनन इच्छा भएकोल े ननयमानुसार 
सदस्यता प्रदान गनन हुन षवनम्र अनुरोि गदनछु ।  

 
षििरण 
नामः– 
बावुको नाम :– 
ठेगाना :– 
शैक्षक्षक योग्यता :– 
कृषष पेशामा दखल :– 
खेती/िग्गाको षववरण :– 
लगाउन ेगरेको बालीहरू :–  
समूहको सदस्यताको लसफाररस :– 
१) नाम :– 
दस्तखत :– 
२) नाम :– 
दस्तखत   
 

ननिेर्दक  
नाम : ........................... 
दस्तखत :  

 
  

  
  
  



अनुसूची ५ 
ऋण माग फारामको नमुना 

श्रीमान अध्यक्ष ज्यू, 
..................................            लमनत :–  

षवषय : ऋण उपलब्ि गराई ददने बारे । 
महोदय, 
उपरोतत सम्बन्िमा मलाई ..............................................................कामको लाधग आवश्यकता 
परेकोल े .................. अक्षरेपी................................................. मात्र) समूह दहतकोषबाट ऋण उपलब्ि 
गराई ददनु हुन अनुरोि गदनछु । साथै यस ैननवेदनको साथ िमानी सदस्यहको लसफाररस पेश गरेको छु । 
ननयमानुसार ........... (अक्षरेपी............................... मात्र) ऋण क्रकस्ता, मालसक ब्याि, मालसक बचत 

ननयलमत रूपले प्रत्येक लमहना बुझाउने छु । 
  

जमानी सर्दस्र्हरू                   ननिेर्दक  
दस्तखत:               दस्तखत : 
नाम :–                नामः   
ठेगाना :– 
दस्तखत :–  
  
नाम :- 
ठेगाना :– 
दस्तखत :–  
  
कायानलय प्रयोिनको लाधग 
ऋण ....................... (अक्षरेपी . ........................................................मात्र)  
मालसक क्रकस्ता ........................(अक्षरेपी ............................................मात्र) 
उपलब्ि भएको लमनत :– 
उपलब्ि भएको चेक नं :– 
 
 
कोषाध्यक्ष         लसचव            
अध्यक्ष  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



अनुसूची ६ 
तमसुकको नमुना 

 
ललझखतम बारा स्िल्ला सखुवानन्कारकट्टी गाउँपाललका वडा नं. ...............बस्ने 

.......................................... छोरा छोरी पत्नी वषन ............ को ...........................................श्री 
कृषक समूह ....................................... 
बाट ननिानरण गररएको व्याि दर अन्य शतन (ननयम) का अधिनमा रदह घर खचन मल/वीउ/कृषष आयोिना 
................................कायन गननका ननलमत सापटी (ऋण) नगद.................... (अक्षरेपी 
रू............................) यस समूहको ................. बैक, शाखा 
कायानलय.................................................. स्स्थत रहेको बचत खाता .............................. चेक नं. 
......................... बाट बुझझललई भाखा राखी तषपसल लेझखएको व्यस्तत (साक्षी) हो रोहवरमा यस 
समूहको कायानलयबाट बुझझललई दठक साचो हो माथी कबुललयत गररएको भाखालभत्र सावा व्याि नतनन 
बुझाउन सक्रकन भने मेरो चल अचल सम्पनतबाट नेपालको प्रधचलत ऐन कानुन बमोस्िम असुल उपर गरर 
ललएमा मेरो मन्िुरी छ । तषपसल साक्षी क्रकनारा सदर ।  

 
तषपसल :  
........................... स्िल्ला .................................... गा.पा.. ............वडा नं 
. ................. बस्ने बषको .............................................................  
 
........................... स्िल्ला .................................... गा.पा.. ............वडा नं 
. ................. बस्ने बषको .............................................................  
 
इनत सम्वत २०......... साल .......... मदहना .........गते .........रोि शुभम  



अनुसूची ७ 
समूह सर्दस्र्को षििरण फारम 

समूहमा सदस्य रहेको सवै सदस्यहको षववरण सम्बस्न्ित सदस्यलाई नै सोिेर लेख्नु पदनछ । षववरण 
हेरफेर भएपनछ पुन: तयार गरर ननयलमत रूपले सच्याउनु पदनछ ।   
समूहको नाम :-         

ठेगाना :-  
 

ि.सं. सदस्यको नाम वडा नं. गाउँ, 
टोल उमेर लशक्षा िलमनको 

क्षेत्रफल 
पररवार 
संख्या कैक्रफयत 

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

 
  



अनुसूची ८ 
माशसक दहतकोि संकलन फारम 

समूहको नाम :-  

 
साल  :-  

ि.सं. नाम, 
थर 

मालसक िम्मा रू 
बैशाख िेष्ठ असार साउन भदो असोि कानतनक मंसीर पुष माघ फाल्गुन चैत्र 

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

 
  



अनुसूची ९ 
समूहको लगानी रकम फाराम 

समूहको नाम  

ि.सं. ललने ब्यस्ततको 
नाम ठेगाना उदेश्य रकम ललएको 

लमनत 

रकम 

बुझाउनुपने 

लमनत 

ललनेको 
सही 

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

  

  



अनुसूची १० 
समूहको ऋण असुली फाराम 

समूहको नाम :-  

ि.सं. नाम। थर ठेगाना साँवा 
रू 

व्याि 

रू 
िम्मा 
रू बुझ्नेको नाम बुझेके 

लमनत 

रकम 

बुझ्नेको 
दस्तखत 

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

 
  



अनुसूची ११ 
सम्पनत (नगर्द तथा म्जन्सी) खाता 

२०.......... साल ............... मदहना  

लमनत षववरणा िम्मा रू खचन रू बाँकी रू 
     
     
     
     
     
 िम्मा    

 
     अनुसूची १२  

सामान षिक्री तथा आम्र्दानी खाता 
२०............ साल ................ मदहना  

लमनत षववरण रकम रू कैक्रफयत 
    
    
    
    
    
    
    
 िम्मा   

 
  (अनुसूची १३  

सामान खररर्द तथा खचय खाता 
२०.... साल ...... मदहना  

लमनत षववरण खचन रकम रू कैक्रफयत 
    
    
    
 िम्मा   

 
अनुसूची १४  



र्दानर्त्ि खाता 
२०........... साल ................ मदहना  

लमनत षववरण आम्दानी रू खचन रू मोज्दात रू कैक्रफयत 
      
      
      
 िम्मा     

 
  



अनुसूची १५  
अनुगमन तथा कृिक समूहबाट संचालन गररने िाषियक कार्क्रमको लाधग नमूना ढाुँचा 

समूह, संस्थाको नाम  

आधथनक वषन  
सलमनत, उपसलमनत 

ि.
सं. 

अयोिना
को नाम 

काम 

(ल
क्ष्य) 

कायन 
षववर
णा 
(के 

गने) 

बिेटको श्रोत 

सम
य 

अव
धि 

स्था
न 

(क
हाँ 
गने) 

प्रमुख 

स्िम्मे
वारी 

अनुग
मन 

तथा 
मूल्यां
कन 

कैक्रफ
यत 

समूह
को 
दहत
कोष 

वयस्तत
गत 

बाह्र
य 

श्रोत 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

  

 

  

   



                                                                 खण्ड ख  

कृषि षिकास कार्यक्रम संचालन ननरे्दशिका तथा नम्सय  
 
 

१.बाली उपचार शिषिर (प्लान्ट म्क्लननक) कार्क्रय म  

१.१ पररचर्/पषृ्भूशमूः  

बाली षवरूवामा रोग, क्रकरा र अन्य समस्याहरूको कारणहरूले गदान बाली उत्पादनमा वषेनी १५-२०% सम्म ह्रास 

भएको पाईएको छ । कृषकहरूले बाली बबरूवाहरूका समस्याहरूको सदह उपचार प्राप्त गनन सक्रकरहेका छैनन ् । 
गाउँपाललकामा कायनरत कृषष प्राषवधिकहरू माफन त र पहँुचबाट टाढा रहेका एग्रोभटे वा नछमेकीको सल्लाह बमोस्िम 

बाली उपचार गनन गरेको यथाथन छ । एग्रोभेटबाट ददईने सेवा हेने हो भने कृषकहरूले भनेको मौझखक भरमा बबना 
कुनै ननरीक्षण तथा पररक्षणबाट षवषादीहरू लसफाररस गरेको पाईन्छ िुन अन्दास्िको भरमा सल्लाह प्रदान गरेको 
स्स्थनत छ । समस्याको सही पदहचान बबना कुन षवषादी कनत मात्रामा प्रयोग गने र कसरी प्रयोग गने भन्ने ज्ञान 

सीपको अभावमा अन्िािुन्ि षवषादी छने प्रचलनका कारण एकानतर कृषकहरूको लगानी खेर गैरहेको छ भने अको 
तफन  समयमा नै समस्या समािान नहुनु र षवषादीको प्रयोगले माननस, िीविन्तु र वातावरणमा नकारात्मक 

असर परररहेको छ । तसथन एउटा पररक्षण तथा सत्य तथयमा आिाररत गुणस्तरीय एवं भरपदो बाली उपचार 
पद्वतीको आवश्यकता टड्कारो छ िसको समािान भनेको बाली उपचार लशषवर (प्लाण्ट स्तलननक) नै हो । बाली 
उपचार लशषवर एउटा यस्तो थलो हो िहा ँ कृषकहले आफ्नो बालीमा लागेका रोग, क्रकरा तथा अन्य समस्याको 
समस्याग्रस्त बोट बबरूवाका नमुना लशषवरमा ल्याई बाली उपचार षवशेषज्ञहरूबाट समस्या पदहचान तथा 
समािानका उपायहरू बारेसल्लाह प्राप्त गदछनन ्। बाली उपचार लशषवर २ तररकाबाट संचालन गनन सक्रकन्छः   

१) घुम्ती बाली उपचार लशषवर,   

२) नननयमत बाली उपचार लशषवर ।   

यी दवैु लशषवरको कायनषविीमा खासै लभन्नता छैन । नननयमत बाली उपचार लशषवर ननस्श्चत स्थानमा नननयमत 

रूपमा आवश्यकता बमोस्िम एक हप्ता वा १५ ददन वा मदहनाको १ पटक वा खास बालीहको समस्यायूतत 

समयमा संचालन गररन्छ भने घुम्ती बाली उपचार लशषवर गाउँपाललकाको षवलभन्न वडा तथा क्षते्रहरूको समस्याको 
आिारमा घुम्ती रूपमा संचालन गनन सक्रकन्छ ।   

१.२ कार्यक्रमको उरे्दश्र्ूः  

कृषकको बालीमा रोग, क्रकरा तथा अन्य समस्याहरूको सदह पदहचान गरी समयम ै उपयुतत व्यवस्थापनका 
उपायहरू ददलाउनु नै यसको प्रमुख उदेश्य रहेको छ । िसले गदान िथाभावी रसानयनक षवषादीको प्रयोगलाई कम 

गरी वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुयानउनुका साथै बाली बबरूवाहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वदृ्षव गनन मद्दत 

पुग्ने छ ।  



 

१.३ कार्यक्रमको प्रषिधधक पक्ष/संचालन प्रकृर्ा/कार्यषिधधूः    

• गाउँपाललकाको अन्न, फलफूल, तरकारी र अन्य बालीहरूको पकेट क्षते्रलाई समेट्ने गरी समस्या देझखएका 
क्षेत्र तथा रसानयनक षवषादीको अत्याधिक प्रयोग भइरहेको क्षते्रलाई सम्बोिन गने गरी िेरै भन्दा िेरै 
कृषकलाई सहभागी बनाउन पायक पने ठाउँमा बाली उपचार लशषवर संचालन गनुनपदनछ ।   

• बाली उपचार लशषवर संचालन हुने लमनत, स्थान र समयको बारेमा कृषकलाई उपयुतत माध्यमबाट समय 

मै िानकारी ददनु पनेछ ।   

• कृषकले ल्याएको बालीको नमुना र कृषकसँग ललइएको िानकारीका आिारमा समस्या पदहचान गरी 
समािानका उपायहरू कृषकले बुझ्ने गरी ललझखत रूपमा कृषकलाई उपलब्ि गराउनु पनृनछ । उतत ददन 

बाली नमुनाको समस्या पदहचान हुन नसकेमा यथासतय नछटो उपयुतत ननकायमा नमुना पठाई 

समस्याको पदहचान गराई सम्बस्न्ित कृषकलाई उधचत व्यवस्थापनका उपायहरू सदहत यथासतय नछटो 
िानकारी गराउने व्यवस्था गनुन पनेछ ।   

• बाली उपचार लशषवर संचालन अषवि १ ददनको हुनेछ ।   

• बाली उपचार लशषवरमा सहभागी हुने कृषकहरूल ेदैननक भ्रमण भत्ता, होटल बास खचन र खािा खचन पाउने 

छैनन ्साथै यस कायनिममा कृषकबाट शुल्क ललने व्यवस्था हुने छैन ।   

• बाली उपचार लशषवर बाली उपचार षवशषेज्ञ (प्लाण्ट स्तलननक षवशेषज्ञ) वा अनुभवी कृषष प्राषवधिकको 
प्रत्यक्ष संलग्नतामा गनुन पनेछ । सम्बस्न्ित गाउँपाललकामा बाली उपचार षवशेषज्ञ (प्लाण्ट स्तलननक 

षवशेषज्ञ) नभएमा नस्िकको कृषष ज्ञान केन्द्र, बाली संरक्षण प्रयोगशाला, अनुसन्िान केन्द्र, अध्ययन 

संस्थान वा प्राषवधिक लशक्षालयबाट ताललम प्राप्त बाली उपचार षवशेषज्ञ (प्लाण्ट स्तलननक षवशेषज्ञ) को 
सहयोग ललई संचालन गनन सक्रकने छ ।   

• गाउँपाललका वा स्िल्लामा अन्य संघ/संस्था/ननकायबाट यस प्रकारको बाली उपचार लशषवर संचालन गनुन 
पने भएमा सम्बस्न्ित गाउँपाललकासँगको समन्वयमा संचालन गनुन पनेछ ।    

• बाली उपचार लशषवर सचंालन गररएका गाउँपाललकाबाट वाषषनक रूपमा लशषवर संचालन स्थान, नमुना 
संकलन गररएको क्षेत्र, बाली क्षेत्र, देझखएको समस्याहरू र प्रदान गररएका सुझावहरू उल्लझेखत प्रनतवेदन 

तयार गरर राख्न ुपनेछ । 

१.४  कार्यक्रमको आधथयक पक्ष/खचय मापर्दण्ड/नम्सयूः 

लस.नं. षववरण इकाइन पररमाण दर रू िम्मा रू 

१ प्रचार प्रसार (एफ.एम., पचान, माइक्रकङ आदद) पटक १ २०००।- २०००।- 

२ सुझाव पचान, लसट छपाइन,बैनर पटक १ १५००।- १५००।- 

३ बाली उपचार लशषवर व्यवस्थापन खचन पटक १ १४००/- १४००/- 

४ खािा खचन संख्या ३० १००।- ३०००।- 



५ कृषष प्राषवधिकको भत्ता (अधिकृत स्तर) संख्या २ १६००।- ३२००।- 

६ कृषष प्राषवधिकको भत्ता (सहायक स्तर) संख्या २ १२००।- २४००।- 

७ प्रनतवेदन तयारी पटक १ १५००।- १५००।- 

 कूल िम्मा खचन रू    १५,०००।- 

पुनश्चूः  

आवश्यकता अनुसार बढीमा रू १०,०००।– रकम बराबरको बाली उपचार सम्बन्िी रोगकीराको लाधग षवषादी, 
मोदहनी पासो (ियाप) र सुक्ष्म खाद्यतत्वहरू खररद गरर बबतरण गनन सक्रकनेछ । 
रष्टव्र्ूः    

• बाली उपचार लशषवर (प्लाण्ट स्तलननक) संचालन गकोको लाधग नेपाल कृषष सेवा वा अन्य कृषष सँग 

सम्बस्न्ित ननकायमा कायनरत कस्म्तमा रा.प. ततृीय शे्रणीको सेवामा रदह प्लाण्ट स्तलननक संचालन 

सम्बन्िी एक हप्ते ताललम ललएको व्यस्ततले प्लाण्ट स्तलननक षवशेषज्ञ भननन्छ भने कृषष क्षेत्रमा 
कायरनत अन्य मध्यम स्तरका १० बषन अनुभव प्राप्त प्राषवधिकहरूले पनन प्लाण्ट स्तलननक षवशेषज्ञ 

रूपमा बाली उपचार लशषवर (प्लाण्ट स्तलननक) संचालन गनन सतन ेछन ्।   

• बाली उपचार लशषवर संचालनका लाधग इन्िन र कमचानरीको दै.भ्र.भत्ता यसमा समावशे गररएको छैन । 
इन्िन र कमचानरीको दैननक भ्रमण भत्ता रकम गाउँपाललका वा सम्बस्न्ित आयोिक संस्था/कायालनयल े

लशषवर संचालन स्थलसम्म पुग्न, कायनिम संचालन गनन र फकन न लाग्ने समयका आिारमा बबननयोिन 

गनुन पनेछ । 
• एप्रोन र तयाप सेतो रंगको हुनु पनेछ र एप्रोन र तयापमा “प्लाण्ट स्तलननक षवशेषज्ञ” भन्ने वातयांश 

छापेको वा ईम्राइनडरी गरेको हुनु पनेछ । 
 
 
 २. अनत्र कृिक समूह प्रतम् र्ोगम् ता कार्क्रय म  
 

२.१ परम् चर्/पषृ्ठभूशमूः 
 सखुवानन्कारकट्टी गाउँपाललकामा रहेका कृषक समूहहको कृयाकलाप एवं प्रगतस् को आिारमा 
प्रतस् शप्रि्ात्मक मूल्यांकन गरी उत्कृस्ठ समूहहरूलाई पुरसकृ्त गरन्को लागस्  यो प्रतस् योगस् ता सचानलन 

धगरन्छ ।   
२.२ कारर््क्रमको उरे्दश्र्ूः  
उत्कृस्ट समूहरूलाई पुरसकृ्त गरी मनोबल बढाउन ेर कायनमा सफलता लस् ने ।   
२.३ कारर््क्रमको प्रषिधम् क पक्ष/स ंचालन प्रकृर्ा/कारर््षिधम्  ूः    

• सरव्प्र ूथम प्रतस् योगस् तामा भाग लस् न चाहने गाउँपाललका भस् त्रका कृषक समूहहरूको पूरण् 

वस् वरण लस् ई तस् नीहरूलाई सूचीकृत गरनु् परद्छ ।    



• सथ्ानीय प्रनतननिस् , कृषस्  वस् कास सलमतस्  प्रनतननिस्  सहस् त कृषस्  प्र ाषविस् हरूको एक 

टोलीबाट नस् म्न आिारहरूमा मूल्यांकन गरी प्रथम, द्वस् तीय, ततृीय र सान्त्वना सत्रमा उत्कृस्ट 

समूहहरूलाई पुरसकृ्त घोषस् त गरनु्परन्छ ।   
२.४ कारर््क्रमको आरथ्म् क पक्ष/खरच् मापर्दण्ड/नरम््स :  

प्रथम  रू, २५००।-   
द्षवतीय रू, १५००।-   
ततृीय रू, १०००।–  
सान्त्वना रू, ५००।-  

२.५ मूल्र्ांकनका आधारहरू तषपसल अनुसार हुनेछ ।   
कं्र.सं. मूल्र्ांकनका आधारहरू पूरण्ाकं 
१ समूहको बैठक स चंालन र लस् इएका नस् रण्यहरू १० 
२ हस् तकोष सथ्ापना र परस् चालन अवसथ्ा १० 
३ नेततृ्वको छनौट र वस् कास िम १० 
४ समूहले छर छस् मेकमा पुरय्ाएको कृषस्  प्रसार सेवा १० 
५ समूह वस् वरण तथा अन्य रेकरड् १० 

६ ग्राम ीण वस् कास बैरक् लगायत सम्बन्िस् त सरकारी एवं गैर सरकारी 
नस् कायबीचको सम्बन्ि १० 

७ अन्य समूहसंगको सम्बन्ि तथा अनतरस् तत कृयाकलापहरू १० 
८ समूहको सिृननशलता/अमसरता १० 
९ समूह भस् त्रको संसथ्ागत वस् कास/टस् म सष्परस् ट १० 

१० समूहको कारय् सम्बन्िी वारष्स् क योिना (सामािस् क सेवा समेतलाई वस् चार 
गनुपरन्) १० 

 
३ उतकृ्िट् कृिक समूह सर्दसर्् प्रत ीर्ोगम् ता   
 
३.१ षपरचर्/पषृ्ठभूशमूः 
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपाललकामा कृषक समूहहरूको उत्कृस्ट सदसय्हरूको यथारथ् पहस् चान गरी पुरसकृ्त 

गरद्ा उनीहरू प्र ोत्साहस् त भै काममा चाख वढ्न िाने हँुदा यस प्रतस् योगस् ता अन्तरग्त वसतु्गत आिारमा 
उत्कृस्ट सदसय्लाई पुरसकृ्त गरस् न्छ ।   
३.२ कारर््क्रमको उरे्दिर््ूः  
मानस् स सव्भावैले आफ्नो कामको प्रतस् फल चाहने प्र ाणी भएकोल ेगाउँपाललकामा रहेका कृषक समूहहरूमा 
उत्कृस्ट काम गरी रहेका सदसय्हरूलाई उनीहको मनोबल वढाउँदै कदर गरनु् अन्य सदसय्हरूलाई राम्र ो काम 

गरन् प्रतस् सप्रि्ात्मक वातावरण सिृना गरनु् ।   
 



३.३ कारर््क्रमको प्र ाषिधम् क पक्ष/स ंचालन प्रकृर्ा/करर््षिधम्  ूः    
• सरव्प्रथम कृषक समूहहरूलाई नै उत्कृस्ट सदसय्हरूको मूल्यांकन गरन् लगाउनुपरन् छे ।   
• कृषक समूहले गरेको नस् रण्यलाई गाउँपाललका तहको संयोिकत्वमा गठस् त मूल्यांकन समस् तस् ले 

पुनरावलोकन गरनु् पदछन  ।   
• गाउँपाललका तहका प्रषविस् क/वस् शेषज्ञ, सम्बन्िस् त प्रनतननिस्  र कृषस्  वस् कास सलमतस् को 

प्रनतननिस् को संयुतत टोलील ेनस् म्न आिारहरूमा सम्भाव्य सदसय्हरूको मूल्यांकन गरी गाउँपाललका 
लभत्रबाट बढीमा १० (दश) िना उत्कृस्ट सदसय्हरूको पहस् चान गरनु्परन् छे ।   

३.४ कारर््क्रमको आरथ्म् म पक्ष/खरच् मापर्दण्ड/नरम््स:  
सम्पूरण् कृषक समूहबाट छानस् एका १ िना कृषकलाई रू ३००० का दरल ेपुरसकृ्त गरन् सकस् ने छ ।   
३.५ मूल्र्ांकनका आधारह तषपसल अनुसार हुनेछ ।   
कं्र.सं. मूल्र्ांकनका आधारहरू पूरण्ाकं 
१ बैठक स चंालन र नस् रण्य लस् न पुरय्ाएको योगदान   १० 
२ हस् तकोष सथ्ापना गरन् नस् यमस् त रूपले रकम िम्मा गरे/नगरेको १० 
३ नेततृ्व लस् ने क्षमता १० 
४ समूह सदसय्ल ेछरछस् मकेमा पुरय्ाएको कृषस्  प्रसार सवेा १० 
५ समूह सदसय्ल ेअरू सदसय्हरूलाई पुरय्ाएको सहयोग १० 
६ सम्बन्िस् त सरकारी एवं गैर सरकारी नस् काय संगको सम्बन्ि १० 
७ अन्य समूहसंगको सम्बन्ि १० 
८ नया ँकाम गरन् सिृननशलता/अग्रसरता १० 
९ समूह भस् त्रको संसथ्ागत वस् कास/टस् म सष्परस् टको भावना   १० 

१० समूहको कारय् सम्बन्िी वारष्स् क योिना (सामािस् क सेवा समेतलाई वस् चार 
गरनु्परन् )े १० 

यसरी छानस् एका १० िना कृषकहरूमध्ये १ िनालाई गाउँ कायनपाललकाको कायानलयले नस् रि्ारस् त रकम 

पुरसक्ार स्वरूप प्रदान गरनु्परन् ेछ । 
 


