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घयऩझोङ गाउॉऩालरका कृषक सभूह गठन, व्मवस्थाऩन तथा कामयक्रभ सॊचारन सम्फन्धध 
कामयववलध – २०७७ 

सभग्र कृवष ववकासभा सॊरग्न ववलबन्न लनकामहरु भापय त कृषकहरुराई सभम साऩेऺ कृवष प्रसाय सेवा टेवा सयर, सहज, सरुब, 

लभतव्ममी एवॊभ ्ग्रहणमोग्म तफयरे उऩरब्ध गयाउन कृवष उत्ऩादन प्रणारीभा एउटा ससुॊगठठत व्मवस्था य ऩद्धलतको ववकास तथा 
कृवष ववकासका ऺेत्रभा काभ गने कृषक वा सभूह वा सॊघसॊस्थाहरुको व्मवस्थाऩन तथा कामयक्रभ सॊचारनभा अझ फढी 
खरुा, ऩायदर्शॉ, वस्तलुनष्ठ फनाउन स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ११ को (द) फभोन्जभ कृवष प्रसायको व्मवस्थाऩन, 

सॊचारन य लनमधत्रण प्रमोजनको रागी घयऩझोङ गाउॉऩालरका कामयसम्ऩादन लनमभावरी २०७४ को लनमभ ३० रे ठदएको अलधकाय 
प्रमोग गयी घयऩझोङ गाउॉऩालरका कृषक सभूह गठन, व्मवस्थाऩन तथा कामयक्रभ सॊचारन सम्फन्धध कामयववलध – २०७७ रागू 
गरयएको छ।  

 

ऩरयच्छेद  १ 

प्रायन्म्बक 

१. कामयववलधको सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब :-  
क) मो कामयववलध को नाभ "घयऩझोङ गाउॉऩालरका कृषक सभूह गठन, व्मवस्थाऩन तथा कामयक्रभ सॊचारन सम्फन्धध कामयववलध 
- २०७७" यहेको छ।  

ख) मो कामयववलध गाउॉऩालरकाफाट स्वीकृत ठदएको लभलतफाट प्रायम्ब हनुेछ।  

ग) मो कामयववलध गाउॉऩालरका अधतगयत कामयक्रभ सञ्चारन गदाय राग ुगरयनेछ ।  

२. ऩरयबाषा : (१) ववषम य प्रसॉगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभा,  
ख) "गाउॉऩालरका" बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩालरका फझु्न ुऩछय ।  

ग) "कृषक" बन्नारे कृवष उत्ऩादनभा प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा सॊरग्न ठदएको व्मन्िराई जनाउॉदछ ।  

घ) "वडा" बन्नारे गाउॉऩालरकाको वडा सम्झन ुऩछय ।  

ङ) "सॊववधान" बन्नारे नेऩारको सॊववधान सम्झन ुऩछय ।  

च) "स्थानीम तह" बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩालरका सम्झन ुऩछय ।  

छ) "कृषक सभूह" बन्नारे कृवष ऩेर्शाभा सॊरग्न बई लभल्दाजलु्दा सभस्मा, आवश्मकता य चाहनाहरु बएका धमूनतभ ्७ वा सो 
बधदा फढी व्मन्िहरु लभलर आफ्ना  लनन्ित साझा उद्देश्महरु साभूवहक प्रमत्नद्वाया प्राप्त गनय फनाईएको सॊगठनराई सभूह 
जनाउॉदछ ।  

ज) "सभूह ववधान" बन्नारे सभूहको उद्देश्म प्रालप्तका रागत वक्रमाकराऩ सञ्चारन गनय फनाईएको नीलत लनमभ तथा कानूनको 
दस्तावेज जसर सभूह य सदस्महरुराई उद्देश्म प्रालप्तभा सहज गयाउन दस्तावेजराई जनाउॉदछ ।  

झ) "वहतकोष" बन्नारे कुनैऩलन सॊघ सॊस्था, कामायरम, मोजना, ऩरयमोजना सञ्चारन गनय नगद, न्जधसी तथा बौलतक सयसाभान नगद 
भौज्दात, ऋण रगानी, रगानीको रुऩभा यहेको सभूहको नगद ऩुॉजीराई वहतकोष जनाउॉदछ ।  

ञ) "वहतकोष ऩरयचारन "बन्नारे सॊकलरत वहतकोषराई उत्ऩादनभूरक कामयभा रगानी गनुय  
बन्ने फनु्झधछ ।   

ट) "सभूह सर्शन्िकयण" बन्नारे कृषक सभूहराई उद्देश्म अनरुुऩ अन्घ फढ्न प्रमासयत यहने वा अर्शि अवस्थाभा यहेका 
सभूहराई केवह सहमोग गरय सर्शि फनाउने कामयराई नै सभूह सर्शन्िकयण बलनधछ ।  

ठ " सलभलत " बन्नारे दपा ३७ (१) फभोन्जभ गठन ठदएको सलभलतराई सम्झन ुऩदयछ ।  

ड) "कामय सलभलत" बन्नारे ववधान अनसुाय गठठत सलभलतराई जनाउने छ ।  

ढ) "साधायण सबा" बन्नारे मस ववधान फभोन्जभ हनुे सभूहको साधायण सबाराई जनाउने छ ।  

ण) "कृवष" बन्नारे फारी, वागवानी, ऩर्शऩुधछी, भत्स्म आठद कृवषका सफै उऩ-ऺेत्रसॉग सम्फद्ध उत्ऩादन, उद्योग एवॊभ ्व्मवसामहरु 
सभेत जनाउॉदछ ।  
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त) "रेखा" बन्नारे प्रचलरत कानून, ऐन लनमभ, नीलत, कामयक्रभ तथा लनणयम, आदेर्श तथा  
भाऩदण्ड सभेतराई आधाय भानी कायोफायको मथाथय वववयण देन्खने गयी यान्खने अलभरेख वा खाता बन्ने फनु्झधछ। 
रेखाऩयीऺण ऐन, २०४८ अनसुाय कायोफाय ठदएको व्महोया देन्खने गयी प्रचलरत कानून फभोन्जभ यान्खने अलभरेख, खाता, 
वकताफ आठद य सो कायोफायराई प्रभान्णत गनय अधम कागजात सभेतराई जनाउॉदछ  । 

थ) "भूल्माङ्कन सलभलत" बन्नारे दपा ३६ फभोन्जभको सलभलतराई जनाउॉछ ।  

न) "सम्झौता" बन्नारे कामयक्रभ सॊचारन गदाय व्मन्ि वा कृषक वा सॊघसॊस्थाहरुसॉग गरयने दईु ऩॊऺीम लरन्खत सम्झौताराई 
जनाउॉछ ।  

३. उद्दशे्म : कृषक सभूह गठन तथा सञ्चारनभा सघाउ ऩमुायउनका रागत मस कामयववलधको तऩलसर फभोन्जभका उद्देश्महरु 
हनुेछन।्  

क) प्रत्मऺ रुऩभा उत्ऩादनभा सॊरग्न कृषकहरु आफद्ध सभूहहरुको सभधवम, व्मवस्थाऩन य लनमभन गनयको रागत सहमोग 
ऩमुायउन े।  

ख) कृवष प्रसाय व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य लनमभन सम्फधधी कामयभा सहमोग ऩमुायउने ।  

ग) कृषक सभूहको गठन य सञ्चारनका रागत आवश्मक भाऩदण्ड य प्रवक्रमाको भागयदर्शयन गने ।  

घ) वहतकोष व्मवस्थाऩन तथा ऩरयचारन गनय स्ऩष्ट लनदेर्शन ठदने ।  

ङ) कृषक सभूह गठन तथा ऩरयचारन कामयभा सॊरग्न लनकाम य व्मन्िको बलूभका य न्जम्भेवायी तोक्ने।  

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

छ) कृवष ववकासका ऺेत्रभा काभ गनय कृषक, कृषक सभूह, सलभलत वा सॊघसॊस्थाहरुराई  ठदईने अनदुान सम्फन्धध कामयक्रभराई 
खरुा, ऩायदर्शॉ य वस्तलुनष्ठ फनाउने।  

 

ऩरयच्छेद २ 

कृषक सभूह वगॉकयण 

४. सभूह गठनका आधायहरु : (१) सभूह गठन गदाय देहामका आधायभा गरयनेछ  ।  

क) कृषकहरुको आवश्मकता य स्थान ववरे्शषको कृवष उत्ऩादनको सम्बाव्मता  
ख) सेवा ऩमुायउन ुऩने घयधयुी सॊख्मा य कृषक सॊख्मा  
ग) कृषकहरुको आलथयक, साभान्जक न्स्थलत य श्रोतसाधन अवस्था  
घ) कृषक सभूहभा ववलबन्न वगय, लरङ्ग, ऺेत्र सभेतका कृषकहरुको प्रलतलनलधत्वको सलुनन्ितता गने ।  

ङ) सभूहभा आफद्ध गयाउन वास्तववक कृषकहरुको सलुनन्ितता य छनौट  

५. कृषक सभूह गठनका रागत सदस्महरुको छनौट (१) कृषक सभूह गठनको रागी सदस्महरु  चमन गदाय देहामका कुयाहरुभा 
ध्मान ठदईनेछ ।  

क) साझा कामय उद्देश्म लरएका  
ख) सभान साभान्जक एवॊ आलथयक स्तय बएका  
ग) सकबय साऺय एवॊ न्र्शन्ऺत कृषकहरु बएका य रै्शन्ऺकस्तयभा सभानता बएका ।  

घ) सभूहगत कामयभा सभम ठदने सक्न े 

ङ) उत्ऩादन सभूहको हकभा सकेसम्भ सॉगसॉगै खेत बएका  
च) एउटै सभदुामभा फसोफास गने  

छ) एकघय एक सदस्म हनु ुऩने ।  

ज) कुनै एक सभूहभा आफद्ध बई सकेको सदस्म अको त्मस्तै प्रकृलतको सभूहभा आफद्ध हनुे  सक्ने छैन ।  

झ) कृवष ऩेर्शाराई भखु्म ऩेर्शाको रुऩभा अफरम्फन गयेको हनु ुऩने।  

६. सभूहको वगॉकयण : (१) सभूहका सदस्महरुको रैवङ्गक सहबालगता, सभूहरे लनन्ित गयेको ऺेत्रगत आधाय साथै भूल्म शृ्रॊखराको 
आधायभा कृषक सभूहराई तऩलसरका सभूहहरुभा वगॉकयण गनय सवकनेछ ।  
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क) रैवङ्गक सहबालगताको आधायभा  
१. भवहरा कृषक सभूह  

२. ऩरुुष कृषक सभूह  

३. लभन्श्रत कृषक सभूह  

ख) ऺते्रगत आधायभा  
१. फारी सभूह  

२. वागवानी सभूह  

३. वीज वठृद्व सभूह  

४. भाहयुी ऩारन सभूह  

५. येर्शभ खेती सभूह  

६. गाई/बैसीऩारन सभूह  

७. फाख्रा/बेडाऩारन सभूह/माकचौयी ऩारन 
८. हाॉस, कुखयुा, ऩॊऺी ऩारन सभूह  

९. फङगयुऩारन सभूह  

१०. घासवारी/वीउ उत्ऩादन सभूह  

११. कृवष फजाय व्मवस्थाऩन सभूह  

१२. टकी ऩारन सभूह,  

१३. भत्स्मऩारन सभूह  

१४. खयामो ऩारन सभूह  

१५. ऩषु्ऩ खेती सभूह  

१६. च्माउ तथा तयकायी खेती सभूह  

१७. साना लसचाई सधुाय सभूह  

१८ फहउुद्देन्र्शम कृवष सभूह  

ग) भूल्म शृ्रॊखराको आधायभा  
१. कृवष साभाग्री उत्ऩादन सभूह (ववउ तथा भर उत्ऩादक, प्राॊगायीक भर उत्ऩादक आठद)  
२. उत्ऩादन सभूह  

३. प्रर्शोधन सभूह  

४. सॊकरन तथा फजायीकयण सभूह  

 

ऩरयच्छेद ३ 

सभूह गठन प्रवक्रमा, कामय सलभलतको सॊयचना य ऩदालधकायीको न्जम्भेवायी 
७. सभूह गठन : सम्फन्धधत वडाका जनप्रलतलनलधको योहवयभा तऩन्र्शर फभोन्जभको प्रकृमा अफरम्फन गयी सभूह गठन गयीनछे ।  

(१) प्रायन्म्बक कृषक बेरा  
 इच्छुक कृषकहरुको बेरा तथा अलबभखुीकयण कामयक्रभ आमोजना गने ।  

 कृषक बेराभा छरपरको एजेण्डा, लभलत, सभम तथा स्थान तम गने ।  

 कृषक बेरा सॊचारनका रागत कृवष वा ऩर्श ुउऩर्शाखारे न्जम्भेवायी लरई सहजीकयण गने ।  

 कृषक बेराको उद्देश्म य आवश्मकता (सभूह गठनको उद्देश्म य आवश्मकता) वाये  जानकायी गने ।  

 सयोकायवारा लनकामहरुराई आभधत्रण गनय सवकने ।  

(२) छरपर सञ्चारन  

 कृषक बेराको उद्देश्म य आवश्मकता (सभूह गठनको उद्देश्म य आवश्मकता) ववश्ततृ  रुऩभा प्रष्ट ऩाने ।  
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 कृषक बेराका एजेण्डाहरुभा क्रभर्श: छरपर गदै फुॉदा वटऩोट गयी लनणयम ऩनु्स्तका तमाय  गने ।  

 सभूह सदस्म फन्न इच्छुक व्मन्िहरु छनौट गयी नाभावरी तमाय गने ।  

 उि बेरारे कृषकहरु भध्मे जष्ठ कृषकको अध्मऺताभा फैठक वसी तदथय सलभलत गठन  य कामय ववबाजन गने ।  

(३) तदथय सलभलतको फैठक सञ्चारन  

 फैठकका ववषम वस्तहरु तम गयी तदथय सलभलतका सदस्महरुराई जानकायी ठदने ।  

 सम्फन्धधत लनकामहरुराई लनभधत्रणा गने ।  

 आवश्मक कागजात तमायी गने ।  

 सभूहको ववधानको खाका तमाय ऩाने ।  

 सभूह वहतकोष सम्फधधी लनणयम गने ।  

 सभूहको उद्देश्म य कामयक्रभ तजुयभा गने ।  

 सम्फन्धधत लनकामभा ववधान दताय गयाउन न्जम्भेवायी ठदने ।  

 तदथय सलभलत गठन बएको तीन भवहना लबत्र साधायण सबाको आमोजना गने।  

 

(४) साधायण सबाको सञ्चारन य न्जम्भेवायी  
 ७ सदस्मीम कामय सलभलतको गठन गने ।  

 सभूहको वावषयक कामय मोजना तथा कामयक्रभ तमाय गयी अनभुोदन गने 

 ववधान भस्मौदा भालथ छरपर एवॊ स्वीकृत गने ।  

 फैंक खाता सञ्चारन सम्फधधी लनणयम गने ।  

 आवश्मकता अनसुाय अधम लनणयमहरु गने ।  

८. कामय सलभलत: (१) कृषक सभूहको कामय सलभलतभा यहने गयी सभावेर्शी लसद्वाधतको आधायभा  देहाम फभोन्जभको कामय सलभलत 
गठन गरयनेछ।  

▪ अध्मऺ – १  

▪ उऩाध्मऺ – १  

▪ सन्चव – १  

▪ कोषाध्मऺ – १  

▪ सदस्म – ३  

लभन्श्रत कृषक सभूहको हकभा कामय सलभलतको ऩदालधकायी अधतगयत अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सन्चव  य कोषाध्मऺ भध्मे कन्म्तभा १ ऩनभा 
भवहरा अलनवामय हनुऩुनय छ ।मस फाहेक सभूहरे  लनन्ित व्मन्िहरुराई सॊमोजक तोकेय ऋण उऩसलभलत, आलथयक उऩसलभलत, 

प्राववलधक उऩसलभलत, प्रचाय प्रसाय उऩसलभलत तथा फजाय व्मवस्थाऩन उऩ सलभलत जस्ता उऩसलभलतहरु  गठन गयी न्जम्भेवायी प्रदान 
गनय सक्नछे । ऋण उऩसलभलत कोषाध्मऺको सॊमोजक्त्वभा  गठन गनुयऩनेछ । लभन्श्रत सभूहको हकभा कामय सलभलतभा कन्म्तभा 
३५% भवहरा प्रलतलनलधत्व सलुनन्ित गयाउन ऩनेछ ।सभूह गठन एवॊभ ् वहतकोष ऩरयचारनको सधदबयभा रोकतान्धत्रक ऩद्धती 
अवरम्फन गनुयऩनेछ ।  

९. ऩदालधकायीको काभ, कतयव्म य अलधकाय: (१) कृषक सभूहको कामय सलभलतका ऩदालधकायीहरुको काभ, कतयव्म य अलधकाय सभूहको 
ववधानको दपा ५ भा तोवकए फभोन्जभ हनुेछ ।  

 

ऩरयच्छेद ४ 

सभूह ववधान 

१०. सभूह ववधान : (१) सभूह ववधान कुनै कृषक सभूह, सलभलत, सॊघ/सॊस्थाको उद्देश्म प्रालप्तका  रागत वक्रमाकराऩ सञ्चारन गनय 
फनाईएको नीलत, लनमभ तथा कानूनको दस्तावेजको सभूह  य सदस्महरुराई उद्देश्म प्रालप्तभा सहज गयाउन खारको हनुऩुनेछ । 
कृषक सभूहरे अनसूुची  १२ अनसुायको ढाॉचाको ववधान फनाउन ऩनेछ ।  
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क) कृषक सभूह ववधानभा हनुऩुने प्रभखु गणुहरु  

 नेऩारको सॊववधान य कानूनसॉग नफान्झने ।  

 नेऩारको कृवष नीलतसॉग भेर खाने ।  

 सपा, स्ऩष्ट, एक आऩसभा नफान्झने, सयर बाषा प्रमोग बएको ।  

 रोकतान्धत्रक ढॊगरे चनुावी प्रकृमाद्वाया ऩदालधकायीहरुको लनवायचन हनु ेप्रावधान यान्खएको ।  

 ववधान सॊसोधनको प्रावधान बएको ।  

 भवहरा सहबालगताराई प्रोत्साहन गरयएको ।  

 कामयकायीणी सलभलत, साधायण सबा तथा साधायण सदस्महरुफीच र्शन्ि सधतरुन  बएको । 

ख) ववधान फनाउन ेतरयका  
 नभूना ववधानको प्रमोग गरय प्रत्मेक दपा–उऩदपाभा छरपर गयी आफ्नो  सॊस्थाको उद्देश्म अनसुाय भस्मौदा ववधान तमाय 
गनय ।  

 भस्मौदा ववधानराई साधायण सबाभा छरपर गयी ऩारयत गने ।  

 ऩारयत ववधानराई गाउॉऩालरका दताय गयाउन प्रकृमा सरुु गने ।  

ग) ववधान सॊर्शोधन : ववधान सॊर्शोधनका रागत अऩनाउन ुऩने चयणहरु लनम्नानसुाय छन ्।  

 ववधान सॊर्शोधन उऩसलभलत गठन गने ।  

 सॊर्शोलधत ववधानराई कामय सलभलतभा प्रस्ततु गयी ऩारयत गने ।  

 साधायण सबाको कन्म्तभा लनन्ित (ववधानभा तोवकए फभोन्जभ) फहभुतद्वाया ऩारयत गने ।  

 सॊर्शोलधत ववधानराई गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमभा ऩेर्श गने ।  

 गाउॉ कामयऩालरकारे सॊर्शोलधत ववधानराई स्वीकृत गयेऩलछ भात्र ववधान सॊर्शोधन ठदएको भालननेछ ।  

 

ऩरयच्छेद ५ 

कृषक सभूह दताय, ऩनुगयठन तथा नववकयण 

११. कृषक सभूह दताय गनय: (१) घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको कामायरमफाट कृषक सभूह दताय  गरयनेछ । मसको रागत कृषक सभूहरे 
अनसूुची  १ फभोन्जभको लनवेदन तथा कृषक सभूह  ववधान (अनसूुची  १२) सवहतको लनवेदन ऩेर्श गनुय ऩदयछ । कृषक सभूह 
लनर्शलु्क दताय गरयनेछ  य सो सभूहराई अनसूुची  २ फभोन्जभको कृषक सभूह दताय प्रभाण–ऩत्र ठदन ुऩदयछ य सोको अलभरेख पायभ 
न १ को ढाॉचाभा याख्न ुऩदयछ। मसयी दताय गरयएको कृषक सभूहको  अवलध २ वषय हनुेछ ।  

(२) साववक न्जल्रा कृवष ववकास कामायरम/न्जल्रा ऩर्श ुसेवा कामायरमभा दताय बैसकेका  
ऩयुाना कृषक सभूहको सवै प्रकृमा ऩूया बएका सकृम सभूह बएभा कृषक सभूह दताय बए सयह भालनने छ तय सो सम्फन्धध जानकायी 
गाउॉऩालरकाराई ठदन ुऩनेछ।  

१२. कृषक सभूह ऩनुगयठन गने: (१) ववधानभा उल्रेख बए फभोन्जभ कृषक सभूहरे आफ्नो आवश्मकताको आधायभा सभूह ऩनुगयठन 
गनय सक्नछे। साथै कृषक सभूहको साधायण सबा वषयको एकऩटक आन्िन भसाधतसम्भभा गनुयऩने छ ।  

१३. कृषक सभूह नववकयण गनय: (१) कृषक सभूहरे आफ्नो कृषक सभूह दतायप्रभाण–ऩत्रको २ आथॉक वषय अवलध ऩूया बैसकेऩलछ 
नववकयण गनुय ऩनेछ । मसको रागत कृषक सभूहरे प्राप्त गयेको कृषक सभूह दताय प्रभाण–ऩत्र सवहतको लनवेदन गाउॉऩालरकाभा  

म्माद सवकएको ३५ ठदने सम्भ लबत्र लनर्शलु्क रुऩभा नववकयण गनुय ऩनेछ ।  

(२) म्माद सवकएको ३६ औ ठदन देन्ख सो आथॉक वषय सम्भ रु. १००/- याजि र्शलु्क लरई नववकयण गनय सवकनेछ । एक 
आथॉक वषयसम्भ ऩलन नववकयण नगयेभा स्वत खायेज  बएको भालननेछ।  
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ऩरयच्छेद ६ 

सभूह श्रोत/वहतकोष सॊकरन तथा ऩरयचारन 

१४. श्रोत/वहतकोष ऩरयचारन: (१) सभूहभा सॊकरन ठदएको यकभ नन्जकको फैंकभा खाता खोरी  जम्भा गनुयऩदयछ य सभूह अध्मऺ 
वा सन्चव य कोषाध्मऺको सॊमिु दस्तखतफाट सो खाताको सञ्चारन गनुय ऩनेछ  ।  

(२) सभूहरे गयेको कुर रगानी भध्मे कन्म्तभा ५०% रगानी कृवष ऺेत्रभा गनुय ऩनेछ ।ऋण प्रवाह गदाय राग्ने ब्माज दय साधायण 
सबारे लनधाययण गये फभोन्जभ हनुेछ ।कुनै कृषक सभूहरे उि सभूहको सदस्म नयहेको व्मन्िराई रगानी गनय फाध्म हनुे छैन ्।  

 

ऩरयच्छेद ७ 

सभूहको रेखा व्मवस्थाऩन 

१५. सभूहको रेखा व्मवस्थाऩन: (१) सभूह सञ्चारनको लनन्म्त आलथयक तथा व्मवसावमक कायोवायभा लनम्नानसुायका भखु्म चायवटा 
खाता याखेय सयर तरयकारे रेखा व्मवस्थाऩन  गनय सवकने छ ।  

क) सम्ऩन्ि (नगद तथा न्जधसी) खाता  

ख) साभान ववक्री तथा आम्दानी  खाता  

ग) साभान खरयद तथा खचय खाता य  

घ) दावमत्त्व खाता ।  

क) सम्ऩन्ि (नगद तथा न्जधसी) खाता : मस खाताभा कृषक सभूहहरुको स्वालभत्वभा यहेको धनभार, जामजेथा, सम्ऩन्ि रगामत 
रगानी यकभ, अरुफाट ऩाउन ु ऩने यकभ आठद सभावेर्श गरयएको हधुछ । मसभा खास गयी सभूहको नाउॉभा यहेको नगद तथा 
फैंक भौज्दात, रगानी, ऋण ठदएको यकभ, अरुफाट ऩाउन ु ऩने वहसाव, भेन्र्शन, पलनयचय, घय जग्गा, सवायी साधन आठद वहसावहरु 
सभावेर्श गरयएको हनुेछ। मसभा सभूहको सम्ऩन्ि फवृद्ध हुॉदा डेववट य घट्ना के्रलडट अलभरेख हनुेछ।  

ख) साभान ववक्री तथा आम्दानी खाता : मस खाताभा कृषक सभूहहरुको सयसाभान य सेवा ववक्रीफाट प्राप्त यकभ रगामत रगानी 
तथा ऋणफाट प्राप्त ब्माज आम्दानी, व्माऩायी छुट सवुवधा, सॊघ सॊस्थाभा प्राप्त अनदुान, सदस्मता वा प्रवेर्श र्शलु्क, न्स्थय सम्ऩन्ि 
बाडाभा ठदए वाऩत प्राप्त यकभ, हजयना वाऩत प्राप्त यकभ आठद आम्दानी सभावेर्श गरयएको हधुछ । मस खाताको अधत्मभा देखाइने 
कुर भौज्दात साभाधमतमा डेववट हधुछ ।  

ग) साभान खरयद तथा खचय खाता : मस खाताभा कृषक सभूहहरुर खरयद गनय सयसाभान य सो को ढुवानीभा राग्ने ज्मारा तथा 
खचय रगामत कामायरम सञ्चारन खचयहरु–तरव, बिा, भभयत, घयबाडा, धायाऩानी, ववजरुी, ब्माज खचय, ह्रासकवि यकभ, फैठक बिा, 
ववववध आठद खचयहरु सभावेर्श गरयएका हधुछन ्। मस खाताको अधत्मभा देखाइने कर भौज्दात साभाधमतमा के्रलडट हधुछ ।  

घ) दावमत्व खाता : कृषक सभूहहरुरे अरुराई फझुाउन ुऩने सफै प्रकायको वहसाव यकभ मस खाताभा चढाउन ुऩदयछ । मसभा 
सदस्महरुको रे्शमय ऩूॊन्ज, वचत यकभ, लडऩोन्जट यकभ, धयौटी यकभ, ऋण यकभ, कसैराई बिुानी ठदन ु ऩने वहसाव रगामतका 
अधम दावमत्वहरु सभावेर्श गरयएको हधुछ । मस खाताभा खचय डेववट हधुछ बने आम्दानी  के्रलडट हधुछ । मसभा खचय (डेववट), 
आम्दानी (के्रलडट) य रे्शष (भौज्दात) गयी तीनवटा  भहरहरु यहेका हनुछेन।्  

ङ) सम्ऩन्ि (नगद तथा न्जधसी) खाता, आम्दानी खाता, खचय खाता य दावमत्त्व खाता क्रभर्शय्  अनसूुची  ३, ४, ५ य ६ अनसुाय फनाउन 
सवकनेछ।आवश्मकता अनसुाय अधम सहामक खाताहरु ऩलन प्रमोग गनय सवकने छ । 

 

ऩरयच्छेद ८ 

सभूह सञ्चारन/ऩरयचारन 

१६. सभूह सञ्चारन/ऩरयचारन  

क) सभूहको सभस्मा एवॊ आवश्मकताको ऩवहचान तथा प्राथलभकता : कृवषसॉग सम्फन्धधत सभस्माराई उऩरब्ध श्रोत, साधन, सभूह 
सदस्महरुको ऺभता एवॊ प्रववलधहरुको  आधायभा लतनीहरुको प्राथलभकता तोवक सयर एवॊ कभ खन्चयरो सभाधान ऩवहरे नै खोज्न ु
ऩनेछ ।  
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ख) सभूह सञ्चारनको रागत लनमभहरुको ववकास: आफ्नो उद्देश्महरु ऩयुा गनय हयेक सभूहरे आफ्ना लनमभहरु फनाउन ुऩनेछ । 
अधम लनमभहरुको साथै आफ्ना ऩदालधकायीहरुको चमन ववलध य लतनको कामय अवलध ऩलन लतनभा सभावेर्श बएको हनु ुऩनेछ ।  

ग) आमभूरक वक्रमाकराऩहरु: सफै सभूह सदस्महरुरे, व्मन्िगत एवॊ सभूहगत रुऩभा सभेत उनीहरुलसत उऩरब्ध श्रोत य साधन 
अनसुाय आफ्नो इच्छानकूुर एउटा वा त्मो बधदा फढी आमभूरक वक्रमाकराऩको थारनी गनुय ऩनेछ ।  

घ) ऩयुस्कायको व्मवस्था: प्रत्मेक वषय सहभलतका आधायभा छनौट बएको सफैबधदा याम्रो काभ गने एक सदस्मराई सभावेर्शीका 
आधायभा आफ्नै श्रोत/ वहतकोषफाट ऩयुस्काय ठदने व्मवस्था लभराउन सवकने छ।  

ङ) अलबरम्फ सेवा तथा सहमोग ऩमुायउन:े ववलबन्न लनकामहरुफाट सेवा तथा सहमोग भाग गयेभा अलबरम्फ सहमोग गने य मसयी प्रदान 
गरयने सेवाहरु कृषक सभूहको भाध्मभफाट ऩमुायउॉदा एक अकायलसत नफान्झने हनु ुऩनेछ।  

च) सभूह सदस्महरुको लसऩ तथा ऺभता ववकास: तालरभ भापय त सभूह सदस्महरुको आत्भवविास फढाउनको साथै उनीहरुभा लसऩ 
तथा ऺभता ववकास य इच्छाको अलभवठृद्व गने बएकोरे प्रबावकायी, कुर्शर एवॊ ठदगो रुऩभा सभूहराई गलतन्र्शर वनाई 
सभूहको उद्देश्म हालसर गनय सभूह सदस्म य ऩदालधकायीहरुराई सम्फन्धधत लनकामहरुसॉग सभधवम य सहकामय गयी सभमसाऩेऺ य 
व्मवहारयक तालरभको रागत ऩहर गनुय ऩदयछ । मठद सहकामय गनय नसकेभा कृषक सभूहरे स्वमॊ आपै व्मवस्थाऩन गनुय ऩदयछ।  

छ) सऩुरयवेऺण, अनगुभन य भूल्माॊकन: प्रत्मेक वषय सभूहरे सञ्चारन गयेको ववलबन्न  

वक्रमाकराऩहरुको अनगुभन, सऩुरयवेऺण य भूल्माॊकन गनय एक ३ सदस्मीम उऩ सलभलत फनाउन सवकनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद ९ 

सभूहभा भतबेद व्मवस्थाऩन 

१७. भतबेद व्मवस्थाऩनको प्रवक्रमा: (१) सभूह ऩरयचारनको सम्फधधभा उन्ब्जएका हयेक भतबेदहरुको लनरुऩण सम्फन्धधत सभूहको 
लफधान फभोन्जभ सभूहरे गनुयऩनेछ ।सभूहरे  लफवाद लनरुऩण गनय नसकेको खण्डभा लफधान फभोन्जभ भतबेदहरुको प्रायन्म्बक 
लनरुऩयणा वडा सलभलत फाट गरयनेछ  । वडाफाट गरयएको लनरुऩणसॉग असहभत हनु ेऩऺरे धमावमक सलभलत सभऺ ऩनुयावेदन गनय 
सक्नेछ । भतबेद लनरुऩणका सम्फधधभा उि सलभलतको व्माख्मा नै अन्धतभ हनुेछ । 

(२) दपा ३७ (२) (क) फभोन्जभ ठदएको प्रस्ताव स्वीकृत ठदएको सूचना भालथ कुनै भतबेद बए ७ ठदने लबत्र दपा ४२ अनसुाय 
लनवेदन ठदइसक्न ुऩनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद १० 

कृषक सभूहभा मोजना तजुयभा य श्रोत साधनको ववकास 

१८. मोजना तजुयभा प्रकृमा: (१) कृषक सभूहरे गाउॉऩालरकाको फाषॉक मोजना तजुयभा हदुा कृवष सॉग सम्फन्धधत मोजना तथा कामयक्रभ 
वा आफश्मक अनदुानको भाग सम्फन्धधत वडा  सलभलत भापय त गाउॉऩालरकाभा ऩेर्श गनुय ऩनेछ ।  

(२) कृषक सभूहरे कृवष कामयक्रभको मोजना तजुयभा प्रकृमाराई देहामका आधायभा आमोजना  
लनभायण गयी मोजना तजुयभा गनुय ऩनेछ।  

१. आमोजनाको नाभ  

२. ऩषृ्ठबलूभ : आमोजनाको आधायबतू तथमाॊक, सॊबावना, अवसय य चनुौलत  

३. आमोजनाको उद्देश्म  

४. आमोजनाको प्रलतपर  

५. आमोजना सञ्चारन गरयने ऺेत्र  

६. आमोजनाको अवलध  

७. आमोजनाको वक्रमाकराऩहरु  

८. राबान्धवत ऩरयवाय सॊख्मा: प्रत्मऺ तथा अप्रत्मऺ, धमून आम वगय, भवहरा, दलरत, जनजालत आठद ।  

९. आवश्मक कायक तत्वहरु  

१०. आलथयक सायाॊर्श  
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११. आमोजनाको वकलसभ: सभूहको आफ्नै रगानी, साझेदायीभा सॊचालरत  

१२. आमोजना कामायधवमन व्मवस्थाऩन, अनगुभन, भूल्माङ्कन प्रकृमा  
१३. आमोजनाको दीगोऩनाको रागत गरयने कामय वववयण  

१४. आमोजनाफाट हनुे वातावयणीम प्रबाव वावषयक कामय मोजनाको नभूना ढाॉचा अनसूुची -७ भा उल्रेख गरयएको छ ।  

१९. स्थानीम श्रोत, साधनको ववकास य सञ्चारन: (१) सभूहको फाह्य लनबययताका साथ उत्ऩादनको  प्रलत इकाई खचय घटाऩनका 
रागत सभूहरे स्थानीम श्रोत, साधनको ववकास य सञ्चारनभा उन्चत ध्मान ठदन ुऩनेछ  ।  

(२) कृषक सभूहरे सभूह सदस्महरुको वववयण अनसूुन्च ८ फभोन्जभ अध्मावलधक गनुय ऩनेछ । 

(३) कृषक सभूहको लनणयम य कामयहरु सॊकरन गनय प्रलतवेदन पायभ नॊ. २,३ य ४ तमाय गरय सम्फन्धधत लनकामभा ऩेर्श गनुय ऩनेछ 
। 

 

ऩरयच्छेद ११ 

सऩुरयवेऺण, अनगुभन एवॊ भूल्माङ्कन 

२०. सऩुरयवेऺण, अनगुभन एवॊ भूल्माॊकन: (१) गाउॉऩालरकारे कृषक सभूहको सऩुरयवेऺण, अनगुभन एवॊ भूल्माॊकन जनुसकैु सभमभा 
गनयछ ।आवश्मक तथमाॊकहरु भखु्मतमा प्रलतवेदन  पायाभभा सभावेर्श कृषक सभूहहरुरे प्रमोग गने भालसक य वावषयक प्रलतवेदन 
पायाभहरु य  सभूह स्तयभा ववश्लषेण वडा कामायरम/सेवा केधर स्तयभा प्रलतवेदन तमाय गयी अन्धतभ रुऩभा  घयऩझोङ 
गाउॉऩालरकाको कृवष तथा ऩर्श ुउऩर्शाखाराई ठदन ुऩनेछ ।  

ऩरयच्छेद १२ 

ववववध 

२१. सम्फधध (Linkage) य सभधवम (Coordination): (१) कृवष ववकासका कामयक्रभहरुभा सयोकायवारा ववलबन्न सयकायी एवॊ गैय 
सयकायी लनकामहरुफीच आऩसी सम्फधध य सभधवम गने गयाउन कृवष प्राववलधकहरुको न्जम्भेवायी हनुेछ ।  

२२. सभूह गठनको रागत खचय सम्वलधभा: (१) कुनै नमाॉ कृषक सभूह गठनको प्रायन्म्बक  व्मवस्थाऩन खचय गाउॉऩालरकारे व्महोनेछ 
। सभूहको अधम खचय जस्तै लनमलभत फैठक, साधायण सबा आठद रगामतभा राग्ने अधम व्मवस्थाऩन खचयहरु सभूहको आफ्नो 
श्रोतफाट व्महोनुय ऩनेछ ।  

२३. कृषक सभूहको आफद्धता: (१) कृवष ऩेर्शाको भाध्मभद्वाया कृवष ऺेत्रभा मोगदान ऩमुायउने  उद्देश्मरे सम्फन्धधत सयकायी 
कामायरमभा दताय बएका कृषक सभूहहरु एवॊ कृवष सहकायीहरु सम्फन्धधत स्थानीम, न्जल्रा, प्रादेन्र्शक य सघीम तहभा यावष्डम कृषक 
सभूह भहासॊघभा  आफद्ध हनु सक्नेछ ।  

२४. कृषक सभूहको सहकायीकयण: (१) कृषक सभूहराई फढी सवक्रम, प्रबावकायी, ठदगो य  कृषकहरुको उन्नतीभा झनै मोगदान गनय 
सक्ने फनाउनको लनन्म्त सो ऺेत्रभा कही कामय अनबुव बएको सभूहरे चाहेभा सहकायीभा ऩरयणत गनय सवकनेछ । साभाधमत: 
घयऩझोङ गाउॉऩालरका सहकायी ऐन, २०७७ अनसुाय तोवकएको ढाॉचा ऩूया बएको अवस्थाभा कृषक सहकायी सॊस्था दताय गनय मोग्म 
हनु सक्नछेन ्। कृषक सहकायी सॊस्था गठन गदाय देहामका आधाय ऩूया बएका सॊस्था फढी ठदगो हनु सक्नेछन ्।  

 कृषक सभूहको रुऩभा ३ वषयको अनबुव ठदएको ।  

 ऩमायप्त फचत सॊकरन एवॊ सञ्चारन बएको ।  

 व्मवसावमक वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गनय सऺभ बएको ।  

साथै सभूहको नाभभा यहेको सम्ऩूणय चर-अचर सम्ऩन्ि उि सभूह बॊग बएय फनेको  सहकायी दताय बएऩलछ सो सहकायीको नाभभा 
स्वत: हनुेछ ।  

 

ऩरयच्छेद १३ 

अनदुान ठदन ेकामयको न्जम्भेवायी तथा अनदुान सम्फधधी व्मवस्था 
२५. अनदुान प्रदान गदाय आवश्मक प्रवक्रमा ऩमुायई प्राथलभकताको आधायभा प्रदान गरयनेछ  ।  
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२६. अनदुान सम्फधधी वववयण तमाय गनुय ऩने: (१) वावषयक कामयक्रभ तमाय गदाय अनदुानको प्रकाय, ऩरयभाण, स्थान य अधम 
आवश्मक कुयाहरु वस्तगुत रुऩभा उल्रेख गरय ऩेर्श तथा स्वीकृलत गयाउन ुऩनेछ ।  

(२) स्थानीम तहरे अनदुान य त्मस सम्फधधी ववन्र्शष्टीकयण (स्ऩेर्शीवपकेर्शन) मोजना, ववरे्शष आवश्मकता वा अधम वववयणहरु तमाय 
गनुय ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोन्जभको वववयण तमाय गदाय प्राववलधक तथा गणुस्तयजधम  ववरे्शषता य काभको आधायभा तमाय गनुय ऩनेछ ।  

(४) ववन्र्शष्टीकयण (स्ऩेर्शीवपकेर्शन) तमाय गयी स्थानीम तहरे वेबसाईट भापय त  सावयजलनक गनुय ऩनेछ ।  

(५) प्रस्ताव सम्फधधी कागजातभा अनदुान प्रमोग गरयन े काभभा प्राववलधक वा  गणुस्तयजधम ववरे्शषताहरुको वववयण य ऩरयऺण 
र्शब्दावरी उल्रेख गदाय मोग्म प्रस्तावकराई अनदुान प्रकृमाभा सहबागी हनु े कुनै वकलसभरे फाधा ऩमुायउने वा औन्चत्म 
ववना प्रलतस्ऩधायराई लसलभत गने गयी वववयण वा र्शब्दावरी उल्रेख गनय ऩाईने छैन ्।  

२७. अनदुान ठदन ेसम्फधधी मोजना तमाय गनुय ऩने: (१) गाउॉऩालरकारे अनदुान प्रदान गदाय दपा  १९ (१) को भाग अनसुाय 
अनदुानको वावषयक/भध्मभकालरन/ुठदघयकालरन ुमोजना तमाय गनुयऩनेछ ।  

२८. अनदुान ठदन ेकामयको न्जम्भेवायी: (१) मस कामयववलध फभोन्जभको कामयववलध ऩयुा गयी  अनदुान ठदन ेसम्फधधी कामय गनय गयाउन 
न्जम्भेवायी गाउॉऩालरकाको हनुेछ।  

(क) अनदुान ठदने सम्फधधी मोजना तमाय गने,  

(ख) प्रस्ताव सम्फधधी कागजात अनसूुची ९ अनसुाय सायबतूरुऩभा पयक नऩने गयी  आवश्मकता अनसुाय प्रस्ताव सम्फधधी 
कागजात तमाय गने,  

(ग) अनदुान ववतयण सम्फधधी प्रस्ताव आवहानको सूचना गाउॉस्तयका सञ्चाय भाध्मभ  भापय त सावयजलनक रुऩभा प्रकार्शन गने,  

(घ) प्रस्ताव प्राप्त गने य त्मसराई सयुन्ऺत तरयकारे याख्न,े  

(ङ) प्राप्त प्रस्तावराई भूल्माङ्कन सलभलतरे भूल्माङ्कन गयी स्वीकृलतको रागत ऩेर्श गने,  

(च) अनदुानभा गरयएका कामयहरुको गणुस्तय ऩरयऺण गनय गयाउन,  

२९. अनदुान उऩरव्ध हनु ेऺते्र: (१) कृवष ववकासको रागत प्राथलभकताका आधायभा लनम्नानसुाय अनदुान प्रदान गरयने ऺेत्र हनुेछन ्
।  

(क) कृवष साभाग्रीको उत्ऩादन एवॊ आऩूलतय  
(ख) प्रववलध प्रसाय  

(ग) कृवष उऩजको उत्ऩादन  

(घ) कृवष उऩजको उत्ऩादन उऩयाधत वक्रमाकराऩहरु प्रर्शोधन, सॊकरन य फजायीकयण तथा भूल्म अलभवठृद्व सम्फधधी 
वक्रमाकराऩहरु ।  

(ङ) कृवष व्मवसामसॉग सम्फन्धधत उद्योग एवॊ ऩूवायधाय लनभायण कामय,  
(च) कृवष व्मवसाम प्रवद्धयनको रागत भभसन, औजाय तथा उऩकयण खरयद गनय  
(छ) कृवष व्मवसाम ववकास प्रवद्धयन तथा व्मवसामीकयणको ऺेत्र ।  

३०. अनदुान उऩरव्ध गयाउन सक्न:े (१) प्रस्ताव तथा कामयक्रभको औन्चत्मताको आधायभा  लनम्नानसुाय अनदुान प्रदान गरयनेछ  
।  

अ. रु.१ राखसम्भको ऩरयमोजनाको रागी  
(क) भेर्शीनयी औजाय: फढीभा ७5 प्रलतर्शत सम्भ  

(ख) ऩूवायधाय लनभायण: फढीभा ९० प्रलतर्शत सम्भ  

आ. रु. १ राख बधदा फढी ३ राख सम्भको ऩरयमोजनाको रागी  
(क) भेर्शीनयी औजाय: फढीभा ६० प्रलतर्शत सम्भ  

(ख) ऩूवायधाय लनभायण: फढीभा ७० प्रलतर्शत सम्भ  

इ. रु. ३ राख बधदा भालथ रु ५ राख सम्भको ऩरयमोजनाको रागी  
(क) भेर्शीनयी औजाय: फढीभा ५० प्रलतर्शत सम्भ  
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(ख) ऩूवायधाय लनभायण: फढीभा ६० प्रलतर्शत सम्भ  

ई. रु. ५ राख बधदा भालथको ऩरयमोजनाको हकभा गाउॉ कामयऩालरकाको लनणयम अनसुाय  अनदुान प्रदान गरयनेछ  ।  

(२) अनदुान सम्झौता ठदएको २५ प्रलतर्शत यकभ अनदुान सम्झौता बए ऩिात उऩरव्ध गयाईनेछ य सो को प्रगलतको आधायभा 
स्थरगत प्रलतवेदन प्राप्त गयी ५० प्रलतर्शत दोस्रो वकस्ता उऩरव्ध गयाईनेछ । य फाकी यकभको हकभा सावयजलनक 
लनकामफाट आवश्मकता अनसुाय स्थरगत लनरयऺण गयी सधतोषजनक रुऩभा कामयक्रभ सम्ऩन्न बएको ऩाईएभा तेस्रो वकस्ताको 
यकभ उऩरव्ध गयाईनेछ ।  

(३) अनदुानफाट लसन्जयत व्मवसाम य सम्ऩन्िको धमूनतभ २ वषय सम्भ सञ्चारन अवधी हनु ुऩनेछ । उि अवलध सम्भ व्मवसाम 
सञ्चारन नगयेभा वा सम्ऩन्िको सदऩुमोग गयेभा सयकायी फाॉकी सयह असरु गरयनेछ।  

(४) अनदुान यकभ फैवकङ्ग प्रणारी भापय त अनदुानग्राही कृषक सभूह वा सॊस्थाको फैंक  खाताभा बिुानी गरयनेछ  ।  

 

ऩरयच्छेद – १४ 

प्रस्ताव सम्फधधी व्मवस्था 
३१. प्रस्ताव सम्फधधी कागजात तमाय गनय ऩने: (१) स्थानीम तहरे प्रस्ताव आवहान गनुय अन्घ प्रस्ताव सम्फधधी कागजात तमाय गनुय 
ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभको प्रस्ताव सम्फधधी कागजातभा देहामका कुयाहरु उल्रेख गनुय ऩनेछ।  

(क) अनदुानको प्रकृलत, अनदुान ठदने राग्न ेसभामवलध तथा सोको प्राववलधक ववन्र्शष्टीकयण (स्ऩेन्र्शवपकेर्शन)  
(ख) प्रस्तावकको दपा (३२) उऩदपा (८) फभोन्जभको मोग्मताका आधायहरु,  

(ग) स्थरगत लनरयऺण गनय ऩने व्मवस्था बए सो सम्फधधी जानकायी,  
(घ) प्रस्ताव ऩेर्श गनय अन्घ कुनै फैठक गनय ऩने बए त्मस्तो फैठक फस्ने,  
(ङ) प्रस्ताव तमाय गनय य ऩेर्श गनय लनदेर्शन, प्रस्ताव ऩेर्श गने स्थान, प्रस्ताव ऩेर्श गने  अन्धतभ लभलत य सभम,  

(च) प्रस्ताव भूल्माङ्कन य प्रस्तावदाताको छनौट गने आधाय य तरयका,  
(छ) अनदुान सम्झौताका र्शतयहरु य सो सम्झौता रागू हनुे तरयका,  

३२. प्रस्ताव आव्हान: (१) गाउॉऩालरकारे अनदुान प्रदान गदायखल्रा रुऩभा प्रस्ताव आह्वान गने ऩदयछ य मोग्म प्रस्तावकराई त्मस्तो 
अनदुान प्रकृमाभा सहबागी हनुे सूचना लफना बेदबाव सभान अवसय प्रदान गनुय ऩनेछ  ।  

(२) प्रस्ताव आव्हानको सूचना गाउॉऩालरका स्तयको सभाचायऩत्रभा प्रकार्शन गनुय ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोन्जभको सूचना गाउॉऩालरकाको वफसाईटभा ऩलन याख्न ुऩदयछ।  

(४) प्रस्ताव आह्वानको सूचना देहामका कुयाहरु खरुाउन ुऩदयछ:  
(क) गाउॉऩालरकाको नाभ य ठेगाना  
(ख) अनदुान ठदने कामयको प्रकृलत य सभम सीभा  
(ग) प्रस्ताव ऩेर्श गने वा ऩठाउन ुस्थान, तरयका, अन्धतभ लभलत य सभम  

(घ) प्रस्तावको ढाॉचा तथा अधम आवश्मक वववयण सम्फधधी जानकायी  
(५) उऩदपा (२) फभोन्जभ सूचना प्रकार्शन गदाय प्रस्ताव आह्वानको कन्म्तभा १५ ठदनेको अवलध ठदनऩुनेछ ।  

(६) प्रस्ताव ऩेर्श गदाय अनसूुची (९) फभोन्जभ ढाॉचाभा कामयक्रभको अववारया ऩेर्श गनुयऩनेछ ।  

(७) अनदुान प्रनामकर स्थानीम सभूहको देहाम फभोन्जभका कागजात सॊरग्न याखी प्रस्ताव ऩेर्श गनुयऩनेछ ।  

(क) सञ्चारक सलभलतको नाभ ठेगाना य सम्ऩकय  नॊ. खरेुको वववयण ।  

(ख) सम्फन्धधत वडाको लसपारयस ।  

(ग) जग्गा प्राप्त गनुयऩनेभा प्रालप्तको बयऩदो व्मवस्था खल्न कागजात ।  

(घ) आमोजनाको रागत सॊस्थाको तपय फाट ऩरयचारन गरयने ऩुॉजीको श्रोत खरेुको कागजात ।  

(ङ) उऩकयणको उऩरव्धता य ऩरयमोजना सॊचारन सम्फधधी ऻान।  

(च) अनदुान प्रदान गदाय नमाॉ अनदुानग्राहीराई प्रोत्साहन ठदने ।  
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(८) अनदुान लरन ुईच्छुक सॊस्थाको देहाम फभोन्जभका मोग्मता हनु ुऩनेछ ।  

(क) कानून फभोन्जभ दताय तथा नववकयण बएका कृषक सभूह, सहकायी तथा अधम सॊस्थाहरु  

(ख) प्मान/भ्माटभा दताय बएका  
(ग) लनमलभत रेखा ऩरयऺण गयेको  
(घ) ऩेर्शागत य प्राववलधक मोग्मता बएका  

(९) प्रस्तावकरे ऩेर्श गयेको मोग्मता सम्फधधी वववयण तथमगत रुऩभा झिुा वा सायबतू रुऩभा अऩयुो बएको ऩाइएभा गाउॉऩालरकारे 
कुनै ऩलन सभमभा त्मस्तो प्रस्तावकराई अमोग्म ठहयाउन सक्नेछ ।  

(१0) लफगत देन्ख नै सञ्चालरत आमोजनाहरुराई अनदुान ठदन ुऩदाय लफगतभा सम्ऩन्न बएको काभको प्रगलत वववयण ऩेर्श गयेको हनु ु
ऩनेछ।  

३३. प्रस्ताव सम्फधधी कागजातभा ठदएको ठद्वववधा फायको जानकायी: (१) प्रस्ताव सम्फधधी कागजातभा उन्ल्रन्खत कुनै कुयाभा 
ठद्वववधा बई सो सम्फधधभा स्ऩष्ट गनय त्मस्ता कागजातभा उल्रेख ठदएको सभामवलध लबत्र कुनै प्रस्तावकरे अनयुोध गयेभा 
गाउॉऩालरकारे प्रस्ताव गने अन्धतभ म्माद सभाप्त हनु ुअगावै त्मस्तो कुयाको जानकायी प्रस्तावकराई ठदन ुऩनेछ ।  

 (२) गाउॉऩालरकारे उऩदपा (१) फभोन्जभको जानकायी य प्रस्ताव सम्फधधी कागजातभा कुनै हेयपेय गयेको बए त्मस्तो हेयपेय 
सम्फधधी जानकायी अनदुान कायवाहीभा सहबागी बएका सफै प्रस्तावकराई लनजरे प्रस्ताव ऩेर्श गदाय ऩूवय त्मस्तो हेयपेय उऩय 
सभेत ववचाय गनय सभम ऩाउन ुगयी ठदन ुऩनेछ।  

३४. प्रस्ताव ऩेर्श गन ेतरयका: (१) प्रस्ताव लनधायरयत ढाॉचाभा, प्रस्तावक वा लनजको अलधकृत  प्रलतलनलधरे यीतऩूवयक सहीछाऩ गयी 
प्रस्तावकताय आपैरे वा आफ्नो प्रलतलनलध भापय त प्रस्ताव  ऩेर्श गनुय ऩने स्थानभा प्रस्ताव ऩेर्श गने अन्धतभ लभलत य सभमलबत्र ऩेर्श 
गनुयऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभको अवलध नाघी प्राप्त बएका प्रस्तावहरु उऩय कुनै कायवाही हनु ेछैन ्।  

(३) उऩदपा (१) फभोन्जभको अवलधको गणना प्रस्ताव ऩेर्श गने अन्धतभ लभलतफाट प्रायम्ब हनुेछ ।  

(४) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन गाउॉऩालरकारे कायण खरुाई आवश्मकता अनसुाय अवलध फढाउन सक्नेछ 
।  

३५. प्रायन्म्बक प्रस्ताव ऩरयऺण: (१) ऩेर्श ठदएको प्रस्ताव भूल्माङ्कन गनुय अन्घ सम्फन्धधत लनकामरे देहामका कुयाहरु लनक्मौर गनय 
प्रस्तावको ऩरयऺण गनुय ऩनेछ  ।  

 (क) प्रस्तावकरे प्रस्ताव ऩेर्श गनय कानून फभोन्जभ मोग्म बएको ऩषु्टमाई गने  कागजातहरु ऩेर्श बए वा नबएको,  
(ख) प्रस्ताव सम्फधधी कागजातभा प्रस्तावकराई ठदईएको लनदेर्शन अनरुुऩ प्रस्ताव ऩूणय बए वा नबएको य प्रस्तावक वा लनजको 
अलधकाय प्राप्त प्रलतलनलधको सहीछाऩ बए वा नबएको,  
(ग) प्रस्ताव सम्फधधी कागजातभा उन्ल्रन्खत प्राववलधक ववन्र्शष्टीकयण (स्ऩेन्र्शवपकेर्शन) य सोही कागजातभा सॊरग्न अनदुान सम्फधधी 

सम्झौताका र्शतय अनरुुऩ प्रस्ताव सायबतू रुऩभा प्रबावग्राही बए वा नबएको ।  

(घ) प्रस्तावकको मोग्मता सम्फधधी आवश्मक कागजात ऩेर्श बए वा नबएको,  
(२) गाउॉऩालरकारे मस दपा फभोन्जभ प्रस्ताव ऩरयऺण गने लसरलसराभा प्रस्तावकसॉग आवश्मक जानकायी भाग गनय सक्नछे ।  

३६. प्रस्ताव भूल्माङ्कन: (१) दपा ३४ फभोन्जभ प्राप्त प्रस्तावको भूल्माङ्कन गयी लसपारयस गनय  देहाम फभोन्जभको प्रस्ताव भूल्माङ्कन 
सलभलत यहनेछ ।  

(क) प्रभखु प्रर्शासकीम अलधकृत वा नीजर तोकेको अलधकृत - सॊमोजक  

(ख) गाउॉऩालरकाका आलथयक प्रर्शासन र्शाखा प्रभखु - सदस्म  

(ग) मोजना र्शाखाको प्रभखु - सदस्म  

(घ) कृवष वा ऩेर्श र्शाखा प्रभखु - सदस्म सन्चव  

२) उऩदपा १ फभोन्जभको सलभलत ऩेर्श ववकास य कृवष ववकास कामयक्रभहरुको छुटा छुिै हनुेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोन्जभको सलभलतराई प्रस्तावहरुको भूल्माङ्कन गदाय अनसूुची १० फभोन्जभका सचकहरुराई आधाय भान्नुऩदयछ 
।  
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३७. गाउॉऩालरका स्तरयम सलभलत य प्रस्तावको स्वीकृलत: (१) कृवष तथा ऩर्श ुववकासराई सभधवम अनगुभन य आवश्मकता अनसुाय 
नीलतगत य कामयगत लनणयम गनयका रालग गाउॉ स्तयभा एक कृवष तथा ऩर्श ु ववकास सलभलत यहनेछ ।सो सलभलत देहाम फभोन्जभको 
हनुेछ ।  

(क) गाउॉऩालरका प्रभखु — सॊमोजक  

(ख) प्रभखु प्रर्शासकीम अलधकृत — सदस्म  

(ग) आथॉक ववकास सलभलत सॊमोजक — सदस्म  

(घ) गाउॉ सबा सदस्म भध्मेफाट एक भवहरा सवहत सलभलतराई तोकेको २ जना — सदस्म  

(ङ) गाउॉ लबत्र गठन बएका कृवष सभूह भध्मेफाट सलभलतरे तोकेको १ भवहरा सवहत २ जना - सदस्म  

(च) गाउॉ लबत्र गठन बएका ऩर्श ुसभूह भध्मेफाट सलभलतरे तोकेको १ भवहरा सवहत २ जना - सदस्म  

(छ) कृवष सहकायी सॊस्था भध्मे सलभलतरे तोकेको १ जना सदस्म  

(ज) मोजना र्शाखा प्रभखु - सदस्म  

(झ) कृवष / ऩर्श ुउऩर्शाखा प्रभखु - सदस्म  

(ञ) कृवष / ऩर्श ुउऩर्शाखा प्रभखु - सदस्म सन्चव  

२) उऩदपा (१) को (ञ) को हकभा जनु ववषम सॉग सम्फन्धधत फैठक फस्ने हो सो ववषम सॉग सम्फन्धधत उऩर्शाखा प्रभखुरे 
सदस्म सन्चवको बलूभका लनबाउन ुऩनेछ ।  

(२) सलभलतका काभ कतयव्म य अलधकायहरु  

   (क) दपा ३६ फभोन्जभ भूल्माङ्कन सलभलतफाट लसपारयस बएका प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत गने ।  

तय उऩदपा १ (ङ) का सदस्महरु सॊरग्न ठदएको सभूहरे दपा ३४ अनसुाय ऩेर्श गयेको प्रस्ताव दपा ३६ फभोन्जभ सलभलतफाट 
लसपायीस बई आएभा लनणयम प्रकृमाभा सहबागी हनु ऩाउनेछैन ।  

(ख) कृवष तथा ऩर्श ुववकास राई सभधवम‚ अनगुभन य आवश्मकता अनसुाय नीलतगत य  कामयगत लनणयम गने ।  

(ग) उऩदपा (२) फभोन्जभ प्रस्ताव छनौट ठदएको सात ठदने लबत्र गाउॉऩालरकारे ऩूवय लनधायरयत य आवश्मक र्शतयहरु सवहत सूचना 
प्रकान्र्शत गनय रगाउने।  

(घ) ऩर्श ुववकासको व्मवसावमकयणभा मोगदान ठदने ।  

(ङ) कृवष ववकासको व्मवसावमकयणभा मोगदान ठदने ।  

(च) कृवष ऩर्श ुववकासको अल्ऩकालरन ‚भध्मकालरन य ठदघयकालरन मोजना तजुयभाका रागत गाउॉऩालरकाराई ऩषृ्ठऩोषण ठदन े।  

 

३८. प्रस्ताव अस्वीकृत गने: (१) दपा ३७ (१) अनसुाय गठन ठदएको सलभलतरे देहामको अवस्थाभा प्रस्ताव अस्वीकृत गनय 
सक्नेछ:-  

(क) कुनै ऩलन प्रस्तावकताय सायबतू रुऩभा प्रबावग्राही नबएभा,  
(ख) अनगुभनफाट कामयक्रभ सधतोषजनक रुऩर सञ्चारन गयेको नदेन्खएभा,  
(ग) दस्तखत साथ ऩेर्श गनुय ऩने कागजातहरु सॊरग्न नगयेको एवॊ सॊस्थाको वववयण ऩूणयरुऩभा उल्रेख नगयेको बएभा ।  

(घ) भूल्माङ्कनभा ५० प्रलतर्शत बधदा कभ अॊक प्राप्त गयेको बएभा ।  

(ङ) गत आलथयक फषयको प्रगलत प्रलतवेदन, रेखा ऩरयऺण प्रलतवेदन ऩेर्श नगयेको बएभा।  

(२) गाउॉऩालरकारे उऩदपा (१) फभोन्जभ प्रस्ताव अस्वीकृत बएको कायण सवहतको सूचना जायी गनुयऩनेछ ।  

(३) प्रस्ताव आह्वान गदाय कुनै प्रस्ताव नऩयी वा उऩदपा (१) फभोन्जभ सम्ऩूणय प्रस्ताव अस्वीकृत बई ऩनु: प्रस्ताव आह्वान गदाय 
त्मसयी प्रस्ताव अस्वीकृत हुॉदाको कायणको सभीऺा गयी आवश्मकता अनसुाय प्रस्ताव सम्फधधी कागजात, प्राववलधक, 

ववन्र्शवष्टकयण (स्ऩेर्शीवपकेर्शन) तथा अनदुान सम्फधधी सम्झौताका र्शतयहरुभा हेयपेय सभेत गनुयऩनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद –१५ 

अनदुान कायवाही वा लनणयमको ऩनुयावरोकन सम्फधधी व्मवस्था 
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३९. गाउॉ प्रभखु सभऺ लनवेदन ठदन ेसवकन े: (१) दपा ३७ फभोन्जभ गठठत सलभलतराई अनदुान कायवाही वा लनणयम गदाय कुनै 
त्रवुट गयेको वा ऩारना गनुय ऩने कतयव्म ऩारना नगयेकोरे आपुराई ऺलत ऩगु्न वा ऩगु्न सक्ने कायण सवहत कुनै प्रस्तावकरे त्मस्तो 
त्रवुट वा लनणयमको ऩनुयावरोकनका रागत गाउॉ प्रभखु सभऺ लनवेदन ठदने सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ लनवेदन ठदॉदा गाउॉऩालरकारे अनदुान कायवाही सम्फन्धध त्रवुट गयेको वा कतयव्म ऩारना नगयेको कुया 
प्रस्तावकरे लनणयम बएको लभलतरे सात ठदनेलबत्र लनवेदन ठदन ुऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोन्जभको लनवेदनभा सलभलतराई कुनै काभ गयेको वा नगयेको कायणरे त्मस्तो त्रवुट हनु गएको हो वा कतयव्म 
ऩारना नबएको हो य त्मस्तो लनणयम मस लनदेन्र्शकाको कुनै प्रावधान ववऩरयत छ बन्न ेकुया स्ऩष्ट रुऩभा खरुाउन ुऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (२) फभोन्जभको अवलध नाघी प्राप्त बएको ऩनुयावरोकनको लनवेदन उऩय कुनै कायवाही हनुे छैन।  

(५) उऩदपा (१) फभोन्जभ प्राप्त बएको लनवेदनका सम्फधधभा छानलफन गदाय अनदुान कायवाहीभा कुनै त्रवुट देन्खए सलभलतरे ऩारना 
गनुय ऩने कतयव्म ऩारना गयेको नदेन्खए वा त्मस्तो लनणयम कानून लफऩरयत देन्खएभा गाउॉ प्रभखुरे अनदुान कायवाही लनरम्फन गयी 
सो लनवेदन प्राप्त बएको ऩधर ठदने लबत्र कायण खरुाइ लरन्खत लनणयम लरन ुऩनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोन्जभको लनणयमभा सो अनदुान कायवाही कसयी अगालड फढाउने बन्न ेकुया सभेत उल्रेख बएको हनुऩुनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद – १६ 

अनदुान सम्झौता सम्फधधी व्मवस्था 
४०. अनदुान सम्झौता य सोका र्शतयहरु: (१) गाउॉऩालरकारे मस कामयववलध फभोन्जभ अनदुान  प्रदान गदाय अनदुान सम्झौता गनुयऩनेछ 
।  

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभको अनदुान सम्झौताभा प्रस्ताव सम्फधधी कागजात य उन्ल्रन्खत र्शतयहरु सभावेर्श गनुयऩनेछ य 
त्मस्ता र्शतयहरु सम्झौताको प्रकृलत अनसुाय देहाम फभोन्जभ हनु सक्नेछन ्।  

(क) अनदुान सम्झौताका ऩऺहरुको नाभ य ठेगाना, पोन, फ्माक्स नम्फय य सम्झौता कामायधवमनका रागत सम्ऩकय  याख्न े
व्मन्ि  

(ख) अनदुान सम्झौताको कामयऺ ेत्र  

(ग) अनदुान सम्झौताभा यहेका लरखतहरुको वववयण य प्राथलभकताको क्रभ  

(घ) कामय सम्ऩादन तालरका  
(ङ) अनदुान सम्झौताको यकभ वा सो लनधाययण गने तरयका,  
(च) काफ ुफावहयको ऩरयन्स्थलत  

(छ) अनदुान सम्झौता सॊर्शोधन य बेरयएसन आदेर्श जायी गनय सवकने बए सोको व्मवस्था,  
(ज) फीभा आवश्मक बएभा सो सम्फधधी व्मवस्था  
(झ) अनदुान सम्झौता यद्द गनय सक्न ेव्मवस्था,  
(ञ) वववाद सभाधानको सॊमधत्र  

(ट) रागू हनु ेकानून  

४१. अनदुान सम्झौताभा सॊर्शोधन: काभको आधायबतू प्रकृलत वा ऺेत्र ऩरयवतयन नहनु ेगयी  अनदुानग्राहीको भागको आधायभा सभेत 
गाउॉऩालरकारे अधमथा व्मवस्था बएकोभा फाहेक सम्झौताभा सानो लतनो सॊर्शोधन गनय सवकनेछ ।  

४२. वववादको सभाधानको सॊमधत्र : (१) गाउॉऩालरका य अनदुानग्राही फीच अनदुान सम्झौता कामायधवमनको लसरलसराभा उत्ऩन्न हनुे 
कुनै वववाद आऩसी सहभलतफाट वववाद सभाधान हनु नसकेभा प्रचलरत कानून फभोन्जभ वववाद सभाधान गने कुया अनदुान 
सम्झौताभा उल्रेख गनुयऩनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद-१७ 

आचयण सम्फधधी व्मवस्था 
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४३. अनदुान कामयभा सॊरग्न ऩदालधकायीको आचयण: (१) गाउॉऩालरकाको अनदुान सम्फधधी  मोजना तजुयभा गने, अनदुान कायवाही 
सञ्चारन गने, अनदुान सम्झौता कामायधवमन गने वा  अनदुान सम्फधधी काभ गने कामयभा सॊरग्न कुनै ऩदालधकायीरे देहाम 
फभोन्जभको आचयण ऩारना गनुयऩनेछ ।  

(क) अनदुान कायफाहीभा प्रस्तावकको स्वच्छ प्रलतष्ऩधाय हनुे गयी आफ्नो कतयव्म लनष्ऩऺ ढङ्गरे ऩारना गने,  

(ख) अनदुान कायवाहीको सञ्चारन सावयजलनक वहत हनु ेगयी गने,  

(ग) अनदुान सम्फधधभा आफ्नो काभ वा आचयण वा व्मवहायफाट स्वाथय फान्झने कामय नगने,  

(घ) अनदुान कायफाहीको लसरलसराभा आपैरे थाहा बएको प्रस्तावकको सम्ऩन्ि सम्फधधी जानकायी रगामतका अधम सफै 
जानकायी गोप्म याख्न,े  

(ङ) आपै ऩदभा फहार यहॉदाका फखत अनदुान प्रदान गरयएका अनदुानग्राही सॊस्थाभा आपै ऩदफाट अवकार्श बएको दईु 
फषयसम्भ काभ नगने,  

(च) एकाघयको ऩरयवायफाट प्रस्ताव ऩयेको सधदबयभा आपै भूल्माङ्कनभा सहबागी नहनु ेय एक तह भालथफाट लनणयम गनुयऩने 
।  

(छ) अनदुान सम्फधधी काभ कायवाही गदाय प्रचलरत कानून ववऩरयत हनुे काभ नगने,  

(ज) भ्रष्टाचायजधम वा जारसाजीऩूणय कामय गनय वा त्मस्तो कामयभा सॊरग्न हनु नहनुे,  
(झ) प्रलतस्ऩधायको राबफाट फन्ञ्चत गने गयाउन ेउद्देश्मरे प्रस्ताव ऩेर्श गनुय बधदा अन्घ वा ऩलछ लभरोभतो गने वा गटुफधदीभा 
सॊरग्न नहनुे ।  

४४. कारो सूचीभा याख्न ेय पुकुवा गने: (१) देहामको अवस्थाभा अनदुानग्राही सॊस्थाराई लनजको कामयको गन्म्बमयताको आधायभा 
गाउॉऩालरकारे एक वषय देन्ख तीन वषय सम्भ कारो सूचीभा याख्न सक्नेछ ।  

(क) दपा ४३ फभोन्जभको आचयण ववऩरयत काभ गयेको प्रभान्णत बएभा,  
(ख) स्वीकृलतको रागत छनौट बएको प्रस्तावक अनदुान सम्झौता गनय नआएभा,  
(ग) अनदुान सम्झौता कामायधवमन गदाय सायबतू त्रवुट गयेको वा सम्झौता अनरुुऩको सायबतू दावमत्व ऩारना नगयेको वा 
अनदुान सम्झौता फभोन्जभको कामय सो सम्झौता फभोन्जभको गणुस्तयको नबएको कुया ऩलछ प्रभान्णत बएभा,  

(घ) अनदुान सम्झौताभा बाग लरन ुअमोग्म ठहरयन ेकुनै पौजदायी कसयुभा अदारतफाट दोषी ठहरयएभा  
(ङ) मोग्मता ढाॉटी वा झकु्मानभा ऩायी अनदुान सम्झौता गयेको कुया प्रभान्णत हनु आएभा  

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ कारो सूचीभा यान्खएको अनदुानग्राहीरे सोही अवलध सम्भ अनदुान कायवाहीभा बाग लरन सक्नेछैन।्  

(३) उऩदपा (२) फभोन्जभ अनदुान कायवाहीभा बाग लरन ुनसक्ने सॊस्थाको प्रस्ताव उऩय कुनै कायवाही हनुे छैन ्।  

 

 

ऩरयच्छेद – १८ 

अनदुान ठदन ेकामयको अनगुभन सम्फधधी व्मवस्था 
४५. अनगुभन तथा पयपायक गनुयऩने: (१) मस कामयववलध फभोन्जभ अनदुान प्रदान गरयएका आमोजनाको अनगुभन तथा पयपायक 
लसपारयस देहाम फभोन्जभको सलभलतराई गनेछ :  

(क) आथॉक ववकास सलभलत सॊमोजक - सॊमोजक  

(ख) गाउॉऩालरकारे तोकेको अलधकृत - सदस्म  

(ग) र्शहयी ववकास र्शाखा प्रभखु - सदस्म  

(घ) सम्फन्धधत र्शाखाको अलधकृत - सदस्म  

(२) अनगुभन तथा पयपायकको लसपारयस सवहत अनसूुची ११ फभोन्जभको कामय सम्ऩन्न प्रलतवेदन गाउॉऩालरकाभा अलनवामय रुऩभा 
ऩेर्श गनुयऩनेछ ।  

(३) लनमलभत अनगुभनको क्रभभा ठदइएका लनदेर्शनको ऩारना गने सम्फन्धधत अनदुानग्राहीको कतयव्म हनुेछ ।  
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(४) अनदुानको उऩमोग तथा प्रगलतको अवस्था य दपा ४८ फभोन्जभका र्शतय ऩारन गये नगयेको सम्फधधभा सभम सभमभा अनगुभन 
गनुय ऩनेछ।  

४६. लनदेर्शन ठदन ेसक्न:े गाउॉऩालरका य अनगुभन टोरीर अनदुान उऩमोगको सम्फधधभा आवश्मकता अनसुाय लनदेर्शन ठदन सक्नेछ 
। मसयी ठदएको लनदेर्शन ऩारन गनुय सम्फन्धधत सॊस्थाको कतयव्म हनुेछ ।  

 

ऩरयच्छेद – १९ 

अनदुान प्राप्त गनसेॊस्थाको दावमत्व तथा र्शतयहरु 

४७. अनदुान प्राप्त गने सॊस्थाको दावमत्व:  
(क) प्राप्त अनदुानको वहसाफ स्वीकृत रेखा प्रणारी अनसुाय याख्न ुऩनेछ ।  

(ख) प्रत्मेक ४ भवहनाको खचय, बौलतक तथा वविीम प्रगलत वववयण चौभालसक सवकएको  १५ गते लबत्र अनदुान ठदने 
लनकामभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  

(ग) अनदुानको यकभ उऩमोग गनय नसकेभा आगाभी कामयक्रभभा उि अनदुानग्राहीराई  सभावेर्श गरयने छैन ्य फाॉकी वकस्ता 
ऩलन ठदइने छैन ्।  

 (घ) आलथयक वषय सभाप्त बएको लभलतरे ४ भवहनालबत्र रेखा ऩरयऺण गयी सो को एक प्रलत य त्मस उऩय सॊस्था प्रलतकमा 
सवहतको प्रलतवेदन अनदुान ठदने सावयजलनक लनकामभा सभेत ऩेर्श गनुय ऩनेछ।  

(ङ) प्राप्त अनदुानको यकभ खचय गदाय काभको प्रकृलत अनसुाय लनभायण कामयको रागत नेऩार सयकायफाट स्वीकृत भाऩदण्ड 
फभोन्जभ य अधमको हकभा दर्श प्रलतर्शत बधदा फढी यकभ प्रर्शासनीक कामयभा खचय गनय ऩाईनेछैन ्।  

(च) अनदुानग्राही सॊस्थारे कानून फभोन्जभको कयकिी गयेको हनु ुऩनेछ।  

(छ) कामयक्रभस्थरभा सफैरे फझु्ने बाषाभा होलडयङ्ग फोडय तमाय गयी अनदुान प्राप्त यकभ, सॊस्थाको रगानी, काभको ऩरयभाण 
रगामतको वववयण खरुाउन ेय लनमलभत अद्यावलधक गने ।  

(ज) अनदुानग्राहीरे कामयक्रभ सम्ऩन्न बई सावयजलनक लनकामफाट अन्धतभ बिुानी लरन ु ऩूवय सयोकायवारा लनकामहरुको 
सहबालगताभा सावयजलनक सनुवुाई गयी सोको प्रलतवेदन सम्फन्धधत लनकामभा ऩेर्श गनुयऩनेछ ।  

४८. अनदुान प्राप्त गने सॊस्थारे ऩारना गनुयऩने र्शतयहरु: (१) अनदुान प्राप्त गने सॊस्थारे देहामका र्शतयहरु ऩारन गनुयऩनेछ ।  

(क) अनदुान यकभ जनु उद्देश्म य कामयक्रभका रागत लरइएको हो सो उद्देश्म य कामयक्रभभा भात्र खचय गनुयऩनेछ ।  

(ख) कृवष व्मवसामको रागत कुनै वस्त ु खरयद वा लनभायण गदाय ऩायदन्र्शयता य गणुस्तय कामभ गयी आधतरयक लनमधत्रण 
प्रणारी वक्रमार्शीर फनाइ कामय गनुयऩनेछ ।  

(ग) सॊस्थाको हकभा प्रचलरत कानून फभोन्जभ रेखाऩयीऺण सभमभा गयाई सावयजलनक लनकामभा प्रलतवेदन ऩठाउन ुऩनेछ।  

(घ) अनदुानफाट खरयद गयेको भेन्र्शनयी औजायभा नेऩार सयकायको अनदुानफाट खरयद गयेको बलन स्ऩष्ट रख्नऩुनेछ य 
न्जधसीभा ऩलन सोही फभोन्जभ आम्दानी फाध्न ऩनेछ । बवनको हकभा नेऩार सयकायको सहमोगफाट लनलभयत बनी सफैरे देख्न े
ठाउॉभा रेख्नऩुनेछ ।  

(२) मस लनदेन्र्शका फभोन्जभ अनदुानको यकभ खचय गयेको नऩाईएभा त्मस्ता सॊस्थाराई प्रचलरत कानून फभोन्जभ आवश्मक 
कायवाही गयी सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय गरयनेछ।  

 

ऩरयच्छेद – २० 

ववववध 

४९. मस कामयववलध फभोन्जभको अनदुान प्रकृमा अऩनाउन ुऩने: (१) मस कामयववलधभा अधमत्र जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन 
देहामको अवस्थाभा मस कामयववलध फभोन्जभ अनदुान प्रकृमा अऩनाउन ुऩने छन ्।  

(क) नेऩार सयकाय य दात ृऩऺ फीच बएको सम्झौता फभोन्जभ सो ऩऺको अनदुान कामयववलध अनरुुऩ अनदुान ठदन ुऩयेभा ।  
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५०. अनदुान कायवाहीराई फाधा ऩानय नहनु:े गाउॉऩालरकाफाट बईयहेको अनदुान कायवाहीका  सम्फधधभा अन्ख्तमाय प्राप्त लनकामरे मो 
कामयववलध वा प्रचलरत कानून फभोन्जभ छानववन गने प्रमोजनका रागत कुनै कागजात न्झकाउन ु ऩदाय सम्बव बएसम्भ अनदुान 
कायवाही अगालड फढाउन फाधा नऩने गयी न्झकाउन ुऩनेछ ।  

५१. सञ्चायका ववलध: (१) गाउॉऩालरकारे प्रस्तावकराई वा प्रस्तावकरे सावयजलनक लनकामराई ठदन ुऩने बनी मो कामयववलध फभोन्जभ 
प्रस्ताव आह्वान सम्फधधी कागजात वा अनदुान सम्झौताभा उल्रेन्खत कुनै लरखत, सूचना, लनणयम वा अधम जानकायी मस 
कामयववलधभा अधमथा व्मवस्था बएकोभा वाहेक लरन्खत रुऩभा ठदन ुऩनेछ  ।  

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ सूचना ऩठाउॉदा त्मस्तो सूचना ऩाउन प्रस्तावकको ठेगाना ऩिा नरागी वा अधम कुनै कायणरे त्मस्तो 
सूचना फझुाउन नसवकएको अवस्थाभा सो ववषमको सॊन्ऺप्त वववयण उल्रेख गयी यावष्डमस्तयको दैलनक सभाचायऩत्रभा सावयजलनक सूचना 
प्रकार्शन गनुय ऩनेछ य मसयी सूचना प्रकार्शन बएकोभा त्मस्तो व्मन्िरे यीतऩूवयक सूचना ऩाएको भालननेछ ।  

५२. काननी लरखतहरु वेबसाइटभा याख्नऩुने: मो कामयववलध सवयसाधायणको जानकायी य सवुवधाको रागत गाउॉऩालरकाको वेबसाइटभा 
यान्खनेछ ।  

५३. अनदुान कायवाहीको अलभरेख: गाउॉऩालरकारे अनदुान कायवाही सम्फन्धध कागजातको अलभरेख सयुन्ऺत तरयकारे यान्खनेछ । 
मस रागत भधत्रारमरे सफै प्रकायका अनदुानको छुिै अनगुभन सफ्टवेमय तमाय गयी सफै अनदुानहरुको तोवकएको आम सम्भ 
सदऩुमोगको अनगुभन गयी वावषयक एकीकृत प्रलतवेदन तमाय गयी त्मसको कामायधवमनको व्मवस्था गनुयऩनेछ ।  

५४. उजयुी सन्न: मो कामयववलधको कामायधवमनको क्रभभा कुनै उजयुी ऩनय आएभा सो सम्फधधभा गाउॉऩालरकारे लनणयम गनेछ य 
गाउॉऩालरकारे गयेको लनणयम अन्धतभ हनुेछ ।  

५५. कायवाहीको व्मवस्था: प्रस्ताव स्वीकृत बएका अनदुानग्राहीरे प्रस्ताव य सम्झौता अनसुायको कामयक्रभ सम्ऩन्न नगयी प्राप्त 
अनदुानराई दरुुऩमोग गयेको ऩाईएभा नेऩार सयकायको प्रचलरत ऐन लनमभ तथा कानून फभोन्जभ कायवाही गयी सयकायी यकभ 
सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय गरयने छ ।  

५६. ववरे्शष कामयक्रभ सम्फधधभा: नेऩार सयकायरे नीलत तथा कामयक्रभ तथा फजेट फिव्म भापय त ल्माईएको ववरे्शष अनदुानका 
कामयक्रभहरु सोही फभोन्जभ सञ्चारन हनुेछन ्।  

५७. प्रचलरत कानून रागू हनु:े प्रचलरत कानूनभा व्मवस्था बएका ववषमहरुका सम्फधधभा सोही फभोन्जभ य मस अन्घ सम्फन्धधत 
लनकामहरुफाट बए गयेका काभहरु मस कामयववलध फभोन्जभ बएको भालननेछ ।  

५८. सॊसोधन य फचाउ: मस कामयववलधको जनुसकैु फदुाॉ य दपा आवश्मकता अनसुाय गाउॉऩालरकारे सॊसोधन गनय सक्नेछ ।  
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अनसूुची  १ 

दपा ११ को १ सॉग सम्फन्धधत 

सभूह दतायको रागत लनवेदन 

श्री घयऩझोङ गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम  

जोभसोभ, भसु्ताङ । 

भापय त, श्री वडा कामायरम  

............ न. वडा।  

 

श्री ................... टोर ववकास सॊस्थाको सहमोगभा भ/हाभी सॊगठठत बई जोभसोभ गाउॉऩालरका वडा नॊ. ........भा गठन ठदएको 
हाम्रो सभूह दताय गयी ऩाउन ुलनम्न वववयणहरु सॊरग्न गयी नऩारी नागरयकताको प्रलतलरऩी सवहत मो लनवेदन ऩेर्श गरयएको छ ।  

 

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

सभूह अध्मऺको दस्तखत  

                                                   लभलत :  
 

सभूहको वववयण  

कृषक सभूहको नाभ .................................... स्थाऩना वषय .................  
गा.ऩा.को नाभ ............................. वडा न ....... टोर .........  
सभूहको उद्देश्म ..........................................................................  
सदस्म सॊख्मा : ऩरुुष.................. भवहरा................. जम्भा................  
ऩदालधकायीहरुको नाभ  

क्र.सॊ. नाभ  ऩद रै्शन्ऺक मोग्मता उभेय जग्गा  
 

दस्तखत पोटो 

१.  अध्मऺ       

२.  उऩाध्मऺ       

३.  सन्चव       

४.  कोषाध्मऺ       

५.  सदस्म       

६.  सदस्म       

७.  सदस्म       

 

लनमलभत फैठक फस्ने ठदन ...........................  
प्रलत भवहना सभूहको वहतकोषभा सॊकरन हनुे रु. ........................  
हारसम्भ वहतकोषभा जम्भा यकभ रु. .............................  
लसपारयस गनय टोर ववकास सॊस्थाको अध्मऺ श्री ...................... हस्ताऺय.....................  
नोट: लसपारयस सवहत कृवष सभूह गठन सम्फधधी टोर ववकास सॊस्थाको फैठकको लनणयम प्रलतलरऩी  
अलनवायम ऩेर्श गनुय ऩनेछ  ।  
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अनसूुची  २ 

दपा ११ को १ सॉग सम्फन्धधत 

कृषक सभूह दतायको प्रभाण–ऩत्र 

जोभसोभ गाउॉऩालरका 
गाउॉऩालरकाको कामायरम जोभसोभ, भसु्ताङ गण्डकी प्रदेर्श 

कृषक सभूह दताय प्रभाण - ऩत्र 
सभूह ऩद्धलतराई सव्मवन्स्थत गने कृवष प्रसाय कामयराई टेवा ऩमुायउने उद्देश्मर मस  गाउॉऩालरकाको वडा न. ........... भा लभलत 
................. भा गठठत श्री .................. कृवष / ऩर्श ुसभूहराई मस कामायरमको अलभरेखभा दताय गयी मो प्रभाण–ऩत्र प्रदान 
गरयएको छ ।  

 

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

उऩ–र्शाखा प्रभखु                                    प्रभखु प्रर्शायसकीम अलधकृत  

(कृषक सभूह दतायको प्रभाणऩत्रको ऩछाभड ऩानाभा याख्न)े  
 

क्र.स. नववकयण लभलत नववकयण गनय 
अलधकृतको दस्तखत य लभलत 

कैवपमत 

देन्ख सम्भ 

१.     

2.     

3.     

 

अनसूुची  ३ 

दपा १५ को १ ड. सॉग सम्फन्धधत 

सम्ऩन्ि (नगद तथा न्जधसी) खाता 
२०.... सार ...... भवहना 

 

लभलत वववयण जम्भा (रु.) खचय (रु.) फाकी (रु.)  
     

     

     

 जम्भा     

अनसूुची  ४ 

दपा १५ को १ ड. सॉग सम्फन्धधत 

साभान ववक्री तथा आम्दानी खाता 
२०.... सार ...... भवहना  
 

लभलत वववयण आम्दानी यकभ (रु.) कैवपमत 
 

 

    

    

    

 जम्भा    



 

20 
 

अनसूुची  ५ 

दपा १५ को १ ड. सॉग सम्फन्धधत 

साभान खरयद तथा खचय खाता 
२०.... सार ...... भवहना  
लभलत वववयण खचय यकभ (रु.) कैवपमत  

 

    

    

    

 जम्भा    

 

अनसूुची  ६ 

दपा १५ को १ ड. सॉग सम्फन्धधत 

दावमत्त्व खाता 
२०.... सार ...... भवहना  
 

लभलत वववयण आम्दानी खचय भौज्दात कैवपमत  

 

      

      

      

 जम्भा      

 
 

अनसूुची  ७ 

दपा १८ को २ सॉग सम्फन्धधत 

कृषक सभूहफाट सञ्चारन गरयन ेवावषयक कामयक्रभको रागत नभूना ढाॉचा 
सभूह/सॊस्थाको नाभ :  
आलथयक वषय :  
सलभलत/उऩसलभलत :  
क्र
. 
स.  
 

आमोजनाको
  

नाभ  

 

काभ 

(रक्ष्म)
  
  

कामयवववयण
  

(के गने)  
 

फजेटको श्रोत  

 

सभ
म 

अव
लध 

स्थान 

(कहा
  

गनय)  

 

प्रभखु  

न्जम्भेवा
यी 

अनगुभ
न तथा 
भूल्माङ्क
न 

कैवपम
त 

सभूहको  
वहतकोष
  
 

कृषकको  
व्मन्िगत
  
 

वा
ह्य 
श्रोत 
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अनसूुची  ८ 

दपा १९ को २ सॉग सम्फन्धधत 

सभूह सदस्मको वववयण पायभ 

 

सभूहभा सदस्म यहेको सफै सदस्महरुको वववयण सम्फन्धधत सदस्मराई नै सोधेय रेख्न ुऩदयछ ।  

वववयण हेयपेय बएऩलछ ऩने: तमाय गरय लनमलभत रुऩरे सच्माउनऩुदयछ ।  

सभूहको नाभ :-                                 ठेगाना:-  

 

क्र.स. सदस्मको नाभ  वडा नॊ. गाउॉ /टोर उभेय न्र्शऺा जभीनको ऺते्रपर ऩरयवायको सॊख्मा कैवपमत 
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अनसूुची  ९ 

दपा २८ को १ (ख) य ३२ (२) सॉग सम्फन्धधत 

प्रस्तावको नभूना 
खण्ड १: साभाधम 

१. ऩरयचम  

२. सम्ऩकय  व्मन्िको वववयण: 
सम्फन्धधत व्मन्िको नाभ   

टेलरपोन नम्फय   

भोफाईर नम्फय   

ईभर ठेगाना   

फ्माक्स नॊ.  

३. प्रस्तावकको वववयण:  
अनदुानग्राही सॊस्थाको नाभ   

र्शरुु गयेको वषय   

स्थाऩना वषय (ववलधवत ्दताय बएको)   

सॊस्थाको प्मान नॊ. /भ्माट नॊ.   

आवेदक सॊस्थाको वकलसभ (सहकायी/कम्ऩनी /उद्योग/उत्ऩादक सॊघ/भहासॊघ/फारी वा 
ववषमगत सॊघसॊस्था)  

 

स्थामी ठेगाना   

अनदुान प्रस्ताव गरयएको ऺेत्र   

सॊस्थाको हारको अध्मऺ वा भखु्म कामयकायीको नाभ   

टेलरपोन/भोफाईर   

ईभर ठेगाना   

प्रस्तावकको स्वालभत्व सम्फधधी वववयण क) कामायरम बवन....  
ख) जलभन....  

ग) ऩरयवहन (मातामात).. 
घ)बायी उऩकयण य 
भेन्र्शनयीहरु.... 
ङ) वविीम अवस्था.... 

प्रस्तावको हारसम्भको अनबुव (मस अन्घ अनदुान प्राप्त  गयेको बए सोको सभेत वववयण   

अनदुान आवेदकको कामयसञ्चारन ढाॉचा (फोडय, कामयकारय  सलभलत, आठद)   

     
 

ऩेर्श गनेको नाभ:  
हस्ताऺय:  

     लभलत:  
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खण्ड २ प्राववलधक य वविीम प्रस्ताव:  
१. आमोजनाको न्र्शषयक (छोटकयीभा):  
२. ऩरयचम: प्रस्ताव ऩेर्श गरयएको सॊन्ऺप्त वववयण (के, कसयी य के कामयको रागत प्रस्ताव ऩेर्श  गरयएको हो)  
३. आवेदन गरयएको ऺेत्र:  
४. प्रस्ताव गनुय बएको आमोजनाको उद्देश्म  

५. आमोजना वववयण:  
५.१. स्थान:  
५.२. प्रस्ताववत आमोजनाको औन्चत्म (आधाय):  
५.३. कामायधवमन गने तौयतरयका:  
५.४. भखु्म वक्रमाकराऩ य कामय तालरका:  
५.५. प्रलतपर एवॊ उऩरव्धी (स्ऩष्ट/ववरे्शष (Specific), भाऩनमोग्म (Measurable) य  वास्तववकताभा आधारयत 

(Realistic)  

६. आमोजनाफाट साभान्जक/आलथयक/वविीम/वातावयणभा ऩने प्रबाव ववश्लषेण:  
७. ठदगोऩनाको सलुनन्ित हनुे ठोस आधाय  

८. अऩेन्ऺत प्रबाव: कृषकहरु तथा कृवष व्मवसामीहरु के कसयी वास्तववक रुऩभा राबान्धबत हधुछन ्सो सम्फधधी वववयण  

९. फजेट तथा प्रस्ताववत ऩूयक अनदुान:  
फजेट र्शॉषक  

 

वक्रमाकराऩ प्रलत  

ईकाई रागत  

(रु.भा)  

फजेट मोगदान अर्शय (रु.)  
 

कैवपमत  

 

सावयजलनक लनकामको 
अनदुान 

प्रस्तावकरे व्महोनुय  
अर्शय मोगदान  

१) ऩूॊन्जलग खचय      

वक्रमाकराऩको वववयण      

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

२) चार खचय      

वक्रमाकराऩको वववयण      

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

३. जम्भा      
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अनसूुची  १० 

दपा ३६ को २ सॉग सम्फन्धधत 

प्रस्ताव भूल्माङ्कनका सूचकहरु 

क्र.स. भूल्माङ्कनका आधाय तऩाईको 
भूल्माङ्कन 

प्राप्ताङ्क ऩूणायङ्क  

 

 

1. अनदुानग्राहीसॉग कृषकहरुको ऩहुॉच:  
अनदुानग्राही सॊस्थार कृषक/कृवष  

व्मवसामीहरुराई ठदने सवुवधा  
 

  १० 

२. अनदुानग्राही सॊस्थाको कामयक्रभ  सञ्चारन ऺभता: 
अनबुव, जनर्शन्ि उऩरव्धता, प्रस्तावकको 
आलथयक अवस्था, प्रस्ताववत कामयको रागत 
अधम  सवुवधा  

  १० 

३. प्रस्तावभा नववनतभ ववरे्शषताहरु:जस्तै  प्रववलधभा 
नववनता, कृषकका  चनुौतीहरुराई अवसयभा 
ऩरयणत गने, योजगायी सजृना, नववन कृवष वस्त ु 

उत्ऩादन/प्रर्शोधन,व्मवसावमक साभान्जक, दावमत्व, 
आठद  

  १५ 

४. आलथयक, व्मवस्थाऩवकम, वविीम, प्राववलधक ऩऺहरु   
३५ 

५. वातावयणीम ऩऺ: वातावयणभा ऩने  सकायात्भक 
प्रबाव 

  
१० 

६. साभान्जक सभावेर्शीकयण   १० 

७. प्रस्तावकको रागत साझेदारय   १० 

जम्भा प्राप्ताङ्क १०० 

नोट: भालथ उल्रेन्खत भूल्माङ्कनका आधायहरुभा भूल्माङ्कन सलभलतराई आवश्मकता अनसुाय Break down गनय सक्न े।  
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अनसूुची  ११ 

दपा ४५ को २ सॉग सम्फन्धधत 

कामय सम्ऩादन प्रलतवेदन 

१) न्र्शषय ऩषृ्ठ:  
 सॊस्थाको नाभ:  
 ठेगाना:  
 पोन नॊ.:  
 ईभर ठेगाना:  
 प्रलतवेदन अवलध: चौभालसक/वावषयक:  
 प्रलतवेदन लभलत:  

२) ववषम सूची:  
३) सायाॊर्श:  
४) ऩरयचम:  
५) भखु्म वक्रमाकराऩ य उऩरव्धीहरु:  
६) रागत साझेदायी वववयण:  
७) कामयक्रभको साभान्जक, आलथयक, वातावयणीम प्रबाव:  
८) पायभ नॊ. २ य ३ फभोन्जभको वववयण  

९) लनष्कषय:  
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अनसूुची  १२ 

दपा १० को १ सॉग सम्फन्धधत 

कृषक सभूहको ववधान 

 

प्रस्तावना 
कृवषजधम वस्तकुो उत्ऩादन, उत्ऩादकत्व फढाउन, उत्ऩादन साभाग्री सरुब फनाउन, उत्ऩाठदत  साभग्रीको ववक्री ववतयण, बण्डायण 
व्मवस्थाऩन गयी उन्नत वीउ एवॊ आमवठृद्व, फचत सॊकरनफाट  आत्भलनबयय हनुको रालग श्री ................. ....................... कृषक 
सभूह गठन गमौँ ।  

१. प्रायन्म्बक:  
१.१ सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब:  

क) मस सभूहको नाभ “ श्री .................. कृषक सभूह- २०७७” यहनेछ ।  

ख) मो ववधान सभूह गाउॉऩालरकाभा दताय बएऩलछ तरुुधत रागू हनु ेछ ।  

१.२ ऩरयबाषा:  
 ववषम य प्रसॉगको अको अथय नरागेभा मो ववधानभा 
क)"सभूह" बन्नारे मस ववधानभा उल्रेन्खत कृवष कामयद्वाया कृवष उऩजको उत्ऩादन, उत्ऩादकत्व फढाई आम आजयन गनय इच्छुक 
कृषकहरुको सभूहराई जनाउनछे ।  

ख) "सदस्म" बन्नारे उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउन ववधानको दपा ३ फभोन्जभ सदस्मता लरएको व्मन्िराई जनाउने छ ।  

ग) "कामय सलभलत" बन्नारे ववधान अनसुाय लनवायन्चत अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सन्चव, सहसन्चव, कोषाध्मऺ तथा सदस्म 
ऩदालधकायीहरुराई जनाउनछे ।  

घ) "साधायण सबा" बन्नारे मस ववधानको दपा ४ फभोन्जभ गठठत सबाराई जनाउनेछ ।  

१.३ सभूहको छाऩ :  
     गोरोघेया लबत्र मस सभूहको नाभ “श्री .................. कृषक सभूह–२०७७” ऩढ्न सवकनेछ ।  

१.४ सभूहको कामायरम :  
     मस सभूहको कामायरम .................. न्जल्रा ................... गा.ऩा/ न.ऩा. वडा नॊ. .......... भा यहनुेछ ।  

१.५ सभूहको दताय :  
कृषक सभूह गाउॉऩालरकाभा दताय गनुय ऩनेछ  ।साथ अलनवामय रुऩभा आधतरयक याजि  कामायरमभा सभेत दतायगरय स्थाई 
रेखा नम्फय (PAN) लरन ुऩदयछ ।  

 

२. उद्दशे्म य कामय  
२.१ उद्दशे्म :  

सदस्महरुको साभान्जक, आलथयक, कृवषजधम व्मवसावमक, वहतराई ध्मान यान्ख देहामभा उल्रेन्खत सभूहको उद्देश्म हनुेछ:  
क) कृवष व्मवसामराई आधलुनकीकयण एवॊ ववववलधकयण गयी उत्ऩादकत्व, उत्ऩादन वठृद्वका  रालग एक जटु बई काभ गने ।  

ख) सदस्महरुको आलथयक तथा साभान्जक न्जवनस्तय उठाउने ।  

ग) सदस्महरुभा स्वारम्फनको ऻान, ऩायस्ऩायीक सहमोग य लभतव्मवमताको बावनालसर  गने ।  

सभूहको ववधानको दपा २.१ फभोन्जभका उद्देश्महरु प्राप्त गनय मो सभूहरे देहाम फभोन्जभ कामयहरु गनेछ ।  

१. उन्नत प्रववलधफाट खेती गयी उत्ऩादन एवॊभ ्उत्ऩादकत्व फढाउन,  

२. ववज फवृद्ध गयी आत्भ लनबयय हनुे,  
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३. उन्नत प्रववलध अऩनाउन,े  

४. कृवष उत्ऩादनफाट आम फवृद्ध गने,  

५. सभूहफाट फजाय व्मवस्थाऩन गने,  

६. कृषकद्वाया उत्ऩाठदत वस्तकुो भूल्मभा एक रुऩिा ल्माउने,  
७. बण्डायणको व्मवस्था,  
८. सदस्मको सीऩभा वठृद्व गनयका रागत अधम कामयक्रभहरु तजुयभा गयी सॊचालरत गने,  

९. सदस्मको आलथयक अवस्था सधुाय गने सके वकलसभका अधम वक्रमाकराऩ सञ्चारन गने,  

१०. सदस्महरु वीच स्वारम्फन, ऩायस्ऩयीक सहमोग एवॊभा लभतव्ममीता अलभवठृद्व गयी  लनमलभत फचत गने फानी प्रववन गने,  

११. सभूह सदस्महरुभा उत्ऩादनणर्शयर आमभूरक एवॊ लसऩभरक उद्देश्मका रालग सदस्महरुराई सरुब व्माजनयभा ऋण प्रदान 
गने,  

१२. आफ्नो उद्देश्म ऩूया गनयका रालग सभान उद्देश्म बएका स्थानीम ऺेत्र, यावष्डम य अधतयावष्डम सॊघ सॊस्थाहरुसॉग सहमोगात्भक 
बावना याख्न,े  
१३. कृवष सॉग सम्फन्धधत अधम कृषक सभूह, सहकायी, ववलतम सॊघ सॊस्था सम्ऩकय  कामभ गरय जानकायी एवॊभ ्सूचना आदान 
प्रदान गने,  

१४. मस ऺेत्र/ बेगको कृषकहरुद्वाया ऩठाइएको सभस्माहरु न्जल्रा कृवष ववकास  कामायरम, अनसलधन कामायरम तथा अधम 
लनकामहरुराई सम्ऩकय  जानकायी उऩरब्ध गयाई सभाधान लनकाल्ने प्रमास गने ।  

१५. उन्नत वीउ, यासामलनक भर, सधुारयएको औजाय, वकटनार्शक ववषादी आठद वववक्र  ववतयण गने ।  

१६. लसॉचाइ सवुवधा उऩरब्ध गयाउने ।  

१७. खेती ववकास मोजा तमाय गनय एवॊ ऩकेट प्माकेज कामयक्रभराई सहमोग ऩमुायउने ।  

१८. सघन कृवष तथा ऩर्श ुववकास कामयक्रभराई सघाउ ऩमुायउने ।  

१९. नगदे फारी उत्ऩादन, बण्डायण, प्रर्शोधन तथा वववक्र ववतयण व्मवस्था गने ।  

२०. उन्नत ऩर्श ुऩधछी नश्ल/बयुा उत्ऩादन तथा वववक्र ववतयण गने ।  

२१. ऩर्श/ुऩधछी/भाछा उत्ऩादन एवॊ उत्ऩादकत्व फढाउने ।  

२२. उत्ऩाठदत ऩर्शऩुधछी जधम/ भाछाहरुको ववक्री ववतयणको रालग फजाय व्मवस्था गने ।  

२३. ऩर्श/ुभत्स्म ऩारन सम्फधधी प्राववलधक सेवा ऩमुायउने सहमोग गने ।  

२४. कृवष उऩज उन्चत भूल्मभा खरयद वववक्र तथा ढुवानी गने ।  

२५. कृवष उऩज बण्डायण गनय गोदाभको सवुवधा उऩरब्ध गयाउने ।  

२६. कृवष उऩज प्रर्शोधन गने ।  

२७. प्रर्शोधन वस्त ुउन्चत भूल्मभा वववक्र गने ।  

२८. श्रोत/वहतकोष सॊकरन गने ।  

२९. सॊकलरत फचत/वहतकोषको प्रबावकायी ऩरयचारन गने ।  

३०. सभूह वा सदस्मराई अवाश्मक ऋण उऩरब्ध गयाउने ।  

३१. भालथ उल्रेन्खत उद्देश्महरु ऩलुतय गनय अधम कामयहरु गने ।  

 

३. सदस्मता :  
एक उद्देश्म एवॊ सभान आलथयक अवस्था ठदएको एवॊभ ्मस सभूहको ववधानको ऩरयलध लबत्र यहने इच्छा व्मि गयेको व्मन्िराई मस 
सभूहको सदस्मता प्रदान गनय सवकनेछ।तय सदस्म हनु े चाहनु े व्मन्िर कन्म्तभा सभूहका सदस्महरुको लरन्खत लसपारयस साथ 
अनसूुची – १३ अनसुाय दस्तखत ठदन ुऩनेछ  ।  

३.१ सदस्मको रालग मोग्मता :  
क) आपै खेतीऩाती गयेको/गनय सऺभ ठदएको ।  
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ख) सभूहको उद्देश्म अनरुुऩ कामय गनय ईच्छुक ठदएको ।  

ग) सभूहको ववधान अनसुाय कामय गनय भधजयुी ठदएको ।  

घ) कृषक–कृषक फीच आऩसी सहमोग फढाउन ईच्छुक ठदएको ।  

ङ) सदस्मताको रालग १६ वषय ऩभय ऩगको हनुऩुने छ ।  

३.२ साधायण सदस्म :  
सदस्मता र्शलु्क रु. ...... लभयी साधायण सदस्मताको लनवेदन ठदई कामय सलभलत लनणयम फभोन्जभ साधायण सदस्मता प्राप्त गनय सक्न े
छ । मस्तो सदस्मरे भालसक फचत रु. ...... प्रत्मेक भवहना जम्भा गनुय ऩनेछ।  

सभूह गठन बईसकऩलछ कुनै ऩलन मोग्मता ऩगको व्मन्िरे सभूहको सदस्मता लरन ुचाहेभा सभूहभा आफद्ध प्रलत सदस्म फयाफय उि 
लभलतसम्भ सणन्च वहतकोष य सोको ब्माज साथ लनमभानसुायका अधम र्शलु्क फझाई सदस्मता प्राप्त गनय सक्नेछ ।  

३.३ सदस्मता कामभ नयहन ेअवस्था (सदस्मको अमोग्मता) :  
कामय सलभलतराई लनम्न अवस्थाभा सदस्महरुराई सदस्मताको रालग अमोग्म ठहमायई सदस्मता सभाप्त गनय सक्नेछ ।  

क) तोवकएको भालसक फचत तथा अधम लतनुयऩने यकभहरु ३ भवहना सम्भ नलतयेभा ।  

ख) ववधानको उद्देश्म ववऩरयत कामय गयेभा वा सभूहको यकभ वा कागजात वहनालभना गयेभा  वा अधम कुनै कायणरे कामय 
सलभलतफाट लनस्कार्शन गयेभा ।  

ग) सदस्मताफाट याजीनाभा ठदएभा (सदस्म यहन नचाहेय लरन्खत लनवेदन कामय सलभलतराई  

सदय लसपारयस गयेभा)  
घ) अऩयालधक कामयभा सॊरग्न ठदएको दोष प्रभान्णत बएभा ।  

ङ) कृवष ऩेर्शा त्मागी अधम कामय गनय थारेभा ।  

च) भतृ्म ुबएभा ।  

छ) सभूहको लसद्वाधत वा लनमभ वा प्रलतष्ठाभा आॉच आउने कामय गयेभा ।  

 

४. साधायण सबा तथा कामय सलभलत  

४.१ साधायण सबा :  
     मस सभूहको सदस्मता प्राप्त सम्ऩूणय सदस्म साधायण सबाको सदस्म हनुेछ।कृषक सभूहको लनव् ऩरयवतयन ववधान ऩारयत एवॊभ ्

सॊर्शोधन गनय साधायणसबार गनय सक्नेछ ।  

४.२ साधायण सबाको अलभवर्शयन :  
कामय सलभलतराई तोकेको लभलत य सभमभा मस सभूहको सन्चवर अध्मऺको ऩूयाभर्शय लरई लरन्खत सूचनाद्वाया सम्ऩूणय 
सदस्मराई साधायण सबाको स्थान, सभम, लभलत तथा एजेधडाको जानकायी गयाउन ऩदयछ ।  

४.३ साधायण सबाको काभ कतयव्म य अलधकाय :  
क) कामय सलभलतको लनवायचन गनय तथा गठन गने ।  

ख) ववधान सॊर्शोधन गने ।  

ग) वावषयक फजेटको अनभुोदन गने ।  

घ) सभूहको वावषयक कामयक्रभ स्वीकृत गने ।  

ङ) सभूहको वावषयक कामय मोजना फनाउन ।  

च) सभूहरे कामय मोजना फनाऩना, कन्म्तभा ६० प्रलतर्शत कृवष कामयक्रभ फनाउन ।  

छ) ........................................................................  
४.४ साधायण सबाको लगऩूयक सॊख्मा :  
     सभूहको साधायण सबाको फैठकभा कन्म्तभा ऩलन ५१ प्रलतर्शत सदस्महरुको उऩन्स्थलतभा  हनु ुऩनेछ।मठद सो नबए पेरय ३ 

ठदन ेलबत्र अको सबा फोराउन ुऩनेछ।मसभा कुर साधायण सदस्मको २५ प्रलतर्शत उऩन्स्थलत बएभा ऩलन मो सबाको फैठक 
फस्नछे ।  
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४.५ कामय सलभलत गठन ववलध :  
क) कामय सलभलत ७ सदस्मीम हनुेछ ।  

ख) कामय सलभलतभा अध्मऺ, सन्चव, कोषाध्मऺ तथा सदस्महरु हनुे छन ्।आवश्मकता  अनसुाय उऩाध्मऺ तथा सह-सन्चवको 
ऩलन व्मवस्था गनय सवकने छ ।  

ग) कामय सलभलतका ऩदालधकायीहरुको फैठक हयेक भवहनाको ............... गते/ठदने हनुेछ । तय आवश्मकता बए जनुसकैु 
सभमभा ऩलन फस्न सक्न ेछ ।  

घ) कामय सलभलतको ऩदालधकायीहरुको कामय अवलध २ वषयको हनुेछ ।  

ङ) कामय सलभलतको कुनै ऩद खारी बएभा साधायण सदस्म भध्मेफाट कसैराई ऩलन कामय सलभलतको ऩदभा सलभलतको 
फहभुतफाट भनोलनत गनय सक्नछे ।  

च) कामय सलभलतको कोयभ २/३ राई भालननेछ तथा लनणयम फहभुतद्वाया हनुेछ ।  

छ) साधायण सबाका सदस्महरुर आपै भध्मेफाट लनवायचन प्रकृमाद्वाया अध्मऺ सन्चव, कोषाध्मऺ तथा अधम ऩदालधकायीहरुको 
चमन गरय कामय सलभलत गठन गनेछ । तय अध्मऺ, सन्चव, कोषाध्मऺ भध्मे एक ऩदभा भवहरा सदस्म अलनवामय रुऩभा 
हनु ुऩदयछ ।  

४.६ कामय सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय :  
क) ववधानको ऩरयलध लबत्र यही, सभूहको उद्देश्म अनरुुऩ साधायण सबार गयेको लनलत  लनदेर्शनराई ऩारन गने ।  

ख) सभूहको वावषयक कामयक्रभ फनाउन तथा सभूहको वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गने ।  

ग) सहकायी तथा गय सहकायी सॊस्थाहरुसॉग सम्ऩकय  वठृद्व गनय कृवष सम्फधधी अधम सॊघ सॊस्थाहरुसॉग सम्ऩकय  गरय फढी बधदा 
फढी सहमोग प्राप्त गने ।  

घ) सहकायीभा जान प्रमास गने ।  

ङ) सभूहको कामय मोजना फनाई रागू गने ।  

च) सभूहको वावषयक प्रलतवेदन फनाउन य प्रस्ततु गने ।पायभ नॊ ४ अनसुाय चौभालसक  वववयण तमाय गयी पायभ नॊ २ य ३ 
सभेतको वववयण ऩेर्श गने ।  

४.७ सभूहको फैठक :  
सभूहको लनमलभत फैठक प्रत्मेक भवहनाको ........ गते फस्नेछ । सभूह फैठकहरु कामय सलभलतरे लनधो गयेको ठाउॉ लभलत य सभमभा 
लनमलभत रुऩभा फस्न ेछ । ऩूवय लनधायरयत फैठकभा कुनै सदस्मर बाग लरन ुनसक्न ेबएभा सो को जानकायी कायण सवहत ऩवहरे 
न ठदने ऩछय ववरे्शष ऩरयस्थीलत वाहक रगाताय तीन फैठकहरुभा उऩन्स्थत नहनु े सदस्मराई सभूह सहभलतको आधायभा लनष्कालसत 
गरयनेछ।  

 

५. ऩदालधकायीको काभ, कतयव्म य अलधकाय  

५.१ अध्मऺको काभ कतयव्म अलधकाय :  
 आवश्मकता अनसुाय सभूहको फैठक य साधायण सबा फोराउने ।  

 फैठकको अध्मऺता गने तथा फैठक लनमधत्रण गने ।  

 सभूहराई वक्रमार्शीर गयाउन य उद्देश्म प्रालप्तका रालग आवश्मक कामय गने ।  

 कुनै ववषमभा भतदान हुॉदा भत फयाफय बएभा लनणायमक भत ठदने ।  

 ववधानभा तोवकए अनसुाय साधायण सदस्मर भाग गय अनरुुऩ ववरे्शष साधायण सबा फोराउने ।  

 सभूहरे तोकेको काभ कायफाही गने ।  

 सभूहभा उठेका वववादहरु सभाधान गने ।  

 सभूह य स्थानीम तहको सम्फन्धधत लनकामहरुसॉग सम्ऩकय  व्मन्िको रुऩभा काभ गने ।  

 सभूहको लनणयम, कामयक्रभ य वक्रमाकराऩ, बएका कायवाहीहरु एवॊ सभस्माहरुको अलभरेख याख्न ु सन्चवराई सहन्जकयण 
गने।  
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 वावषयक कामयमोजनाको कामायधवमन एवॊ सभूह ऩरयचारनको नेततृ्व लरने ।  

 सभूह फैठकभा बएका लनणयम, वावषयक साधायण सलभलतका लनणयम, वावषयप्रगलत प्रलतवेदन रगामतका कागजातहरु आवश्मकता 
अनसुाय सम्फन्धधत लनकामभा ऩेर्श गने ।  

 सभूह सदस्महरुराई आफ्ना सभस्माहरुको ऩवहचान य लतनको प्राथलभकता तोक्ने सघाउन य साथ उि सभस्माहरु सभाधान 
गने कामयक्रभ फनाउन य कामायधवमन गनय रगाउने ।  

 सदस्महरुराई कृमान्र्शर गयाई सभधवम य सहकामय गने ।  

 सभूह सदस्महरुफीच भतबेद व्मवस्थाऩनका रालग सहन्जकयण गने ।  

 

५.२ उऩाध्मऺको काभ कतयव्म अलधकाय  

 अध्मऺको कामयभा सहमोग गने ।  

 अध्मऺको अनऩुन्स्थलतभा अध्मऺ गनय सफै कामय गने ।  

 कामय सलभलतराई तोकेको कामय गने ।  

५.३ सन्चवको काभ कतयव्म अलधकाय  

 अध्मऺसॉगको ऩूयाभर्शयभा फैठक फोराऩन ।  

 फैठकको तमायी गने ।  

 सभूहको लनणयम ऩनु्स्तका तमाय गने ।  

 सभूहको सम्ऩूणय कागजातहरु सयुन्ऺत याख्न ु।  

 सभूह फैठक एवॊ साधायण सबाफाट ऩायीत लनणयमको कामायधवमनका रालग ऩहर गने ।  

 वावषयक प्रलतवेदन तमाय ऩायी साधायण सबाभा ऩेर्श गने ।  

 सभूहको कामयमोजना लनभायणभा सहमोग गने ।  

 कामय सलभलतराई तोकेको कामय गने ।  

५.४ कोषाध्मऺको काभ कतयव्म अलधकाय  

 सभूहको वहतकोष यकभ लनमलभत ऩठाउन ुय पयपायक गने ।  

 सभूह वहतकोष व्मवस्थाऩन गने।  

 सभूहको सफै कोषको वहसाफ वकताफ सयुन्ऺत य दरुुस्त याख्न े।  

 सभूहको चर, अचर सम्ऩूणय सम्ऩन्िको सयऺाको न्जम्भेवायी लरने ।  

 सभूहको वावषयक फजेट तमाय ऩाने य साधायण सबाभा वावषयक प्रलतवेदन ऩेर्श गने एवॊ रेखाऩरयऺण गयाउन । 

 सभूह अध्मऺ वा सन्चवसॉग लभरी खाता सञ्चारन गने ।  

 कामय सलभलतराई तोकेको अधम कामय गने ।  

५.५ कामय सलभलत सदस्महरुको काभ कतयव्म य अलधकाय  

 आवश्मकता अनसुाय सभूहका अधम उऩसलभलतभा यवह न्जम्भेवायी फहन गने ।  

 कामय सलभलतराई तोकेको अधम कामय गने ।  

६. आलथयक व्मवस्था  
६.१ आलथयक श्रोत :  

क) मस सभूहको सदस्महरुफाट प्राप्त सदस्मता र्शलु्क  

ख) सभूहको अधम वक्रमाकराऩफाट ठदएको आम्दानी  
ग) सभूहको सदस्मर फचत गनय भालसक यकभ ।सो को भफवरया अनसूुची १४ फभोन्जभको  ढाॉचाभा याख्न ुऩनेछ ।  

घ) सभूहफाट ऋण रगानी गदाय प्राप्त ब्माज  

ङ) सभूहरे अधम सॊघ/सॊस्थाफाट ऩाएको अवसयफाट सभूह सदस्मरे ऩाउने लनन्ित  ऩारयश्रलभकफाट ............... प्रलतर्शत रेफी  
च) सभूह सदस्मर आफ्नो नाभफाट गयेको फचत  
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ज) लफरम्फ र्शलु्कफाट  

६.२ वहतकोष :  
क) श्री.............................. कृषक सभूहको एक वहतकोष हनुे छ ।  

ख) श्री .............................. फैंकभा सभूहको खाता यहन ेछ ।  

६.३ वहतकोष ऩरयचारन :  
क) वहतकोष यकभको कन्म्तभा ५० प्रलतर्शत कृवष कामयभा सञ्चारन गनुय ऩनेछ  ।  

ख) सभूह सदस्मराई आवश्मकता बएभा वहतकोषफाट ऋण/साऩटी लरन सक्ने छन ्।  

ग) सदस्मर ऋण भाग गने अनसूुची -१५ अनसुाय लनवेदन ठदनऩुने छ ।  

घ) कृवष कामयको रालग लरईएको ऋणभा वढीभा ९ प्रलतर्शत भालसक ब्माज राग्ने छ ।  

ङ) अधम ऋणभा फढीभा १८ प्रलतर्शत भालसक ब्माज राग्ने छ ।  

च) भालसक ब्माज, भालसक फचत यकभ एवॊभ ् ऋण सदस्मर तोवकए फभोन्जभ ऋण वकस्ता प्रत्मेक भवहना फझुाउनऩुदयछ 
।कायोवाय सम्फन्धध अनसूुची  १६ फभोन्जभको  तभासकु फनाई सभूहको रगानी अलभरेख अनसूुची १७ फभोन्जभको ढाॉचाभा 
याख्न ुऩदयछ ।  

छ) ऋण भरना ऋण यकभको फढीभा १ प्रलतर्शत सेवा र्शलु्क फझुाउन ुऩदयछ ।  

ज) ....................फैंकभा सभूह अगवुा/अध्मऺ वा सन्चव य कोषाध्मऺको सॊमिु दस्तखतफाट खाता सञ्चारन हनुेछ ।  

झ) सभूह सदस्महरुभा ठदएको ऋण असरी अलभरेख अनसूुची  १८ फभोन्जभ याख्न ुऩदयछ ।  

श्रोत/वहतकोष ऩरयचारनका ऩऩामहरुराई भखु्मतमा दईु वगय (आवश्मक खचय य आधतरयक रगानी) भा ववबाजन गनय सवकनेछ।  

क) आवश्मक खचय : आवश्मक खचय बन्नारे कामायरम य प्रर्शायसभनक खचय बन्न ेजनाउॉदछ ।  

 कामायरम खचय (काऩी, करभ, लफर, बौचय, पाइर, यन्जष्टय, खाता, ऩत्रऩलत्रका)  
 पलनयचय खचय  
 ढुवानी तथा घय बाडा  
 अधम सॊस्थासॉग सदस्मता भरना लतनुयऩने खचय य वावषयक नववकयण खचय  
 रेखा ऩरयऺण खचय  
 कभचायी ऩारयश्रलभक खचय  
 साधायण सबा खचय  
 ववववध (सभूहको फैठकभा न्चमा नास्ता आठद) ।  

ख) आधतरयक रगानी : आधतरयक रगानी बन्नारे सभूह लबत्रको सदस्म फीचको रगानी बन्न े जनाउॉदछ । जस्तै :-  
 उत्ऩादनभूरक कामय (उत्ऩादन तथा उत्ऩादन साभग्री खरयद ववक्री)  
 भर, फीऩ, फारी सयुऺण, तयकायी फोट भफरुवा वकन्न य प्रमोग गने  

 आमभूरक कामय गने (फाख्रा, फगयऩारन आठद)।  

 घयर आमभूरक कामय गने (स्थानीम लसऩ, यर्शयभ ऩारन, भसराई फनाई, भाहयुी  ऩारन, तयकायी खेती, कयसाफायी आठद)  
 साभान्जक कामय जस्तै सऩाई अलबमान, ऩवहयो लनमधत्रण, वृऺ ायोऩण, करो लनभायण, स्वास्थम, वातावयण सॊयऺण आठद)  
 लसऩ ववकास जस्तै प्मावकङ्ग, नसययी, तालरभ  

 फौवद्धक कामय जस्तै तालरभ, प्रवचन, भ्रभण गोष्ठी आठद  

 साभान्जक कामय जस्तै भवहरा ववकास  

 ऩुॉजी रगानी, कजाय प्रवाह, रे्शमय खरयद आठद।  

६.४ लफरम्फ र्शलु्क :  
क) भालसक फचत यकभ तोकेको सभमभा नलतयेभा ऩवहरो भवहना प्रलत ठदने रु १ लफरम्फ  र्शलु्क राग्नेछ ।  

ख) दोस्रो भवहना प्रलत ठदने रु २ लफरम्फ र्शलु्क राग्ने छ ।  

ग) तेस्रो भवहना प्रलत ठदने रु ३ लफरम्फ र्शलु्क राग्ने छ ।  



 

32 
 

घ) चौथो भवहनाफाट सदस्मता खायेज हनुेछ ।  

ङ) प्रत्मेक भवहना फझुाउन ु ऩने ऋण वकस्ता य ब्माज नफझुाएभा ऩवहरो भवहना ५ प्रलतर्शत दोस्रो भवहना १० प्रलतर्शत य तेस्रो 
भवहना १५ प्रलतर्शत लफरम्फ र्शलु्क राग्ने छ । चौथो भवहना ऋण यकभ य ब्माज ऋण य जभानी सदस्महरुफाट असरु 
उऩय गरयनेछ  ।  

च) एक सदस्मको जभानी फसको सदस्मर अकोको ऩनु् जभानी फस्ने छैन ्।  

छ) जभानी सदस्मर ऋण ऩाउन ुछन ्तय ऋण सदस्मर ऋण सदस्मर ऋण लभयी सक ऩलछ जभानी सदस्मर ऋण ऩाउन ुसक्न े
छ ।  

ज) ऋण लरएको सदस्मर अरु सदस्मको जभानी फस्न ऩाउने छैन ्।  

झ) ऋण लरनकुो रालग रु २५ हजाय सम्भ एक सदस्मको जभानी रु ५० हजाय सम्भ दईु सदस्म य रु १ राख सम्भ लतन 
सदस्मको जभानी चावहनेछ ।  

६.५ रगानीको सयुऺण :  
कुनै ऩलन व्मन्िर आफ्नो नाभभा जम्भा ठदएको वहतकोषको अलधकृतभ ९०% सम्भ भात्र  ऋण लरन ुऩाउन ुछ ।मठद व्मन्िको 
नाभभा सॊकलरत वहतकोषको ९०% बधदा फढी ऋण  लरनऩुने बएभा सोही सभूहका अधम २ जना सदस्मको साभूवहक जभानीभा 
ऋण ठदन सवकने  
छ ।ऋण लरन ुव्मन्िरे लतनुयऩने सावा य ब्माज यकभ नलतयेको/लतनय नसकेको खण्डभा जभानी फसेका सदस्मभापय त असरु उऩय 
गरयनेछ ।मठद जभानी भापय त ऩलन असरु उऩय हनु नसकेको अवस्थाभा नेऩार सयकायको प्रचलरत लनमभानसुाय कायफाही प्रवक्रमा 
अगाडी फढाईनछे ।ऋण रगानी एवॊभ ्असरु उऩय गने ऋण उऩ-सलभलतको स्वीकृलत लरनऩुने छ । ऋण उऩ-सलभलतका सदस्महरु 
कसैको ऩलन जभानी फस्न ऩाईन ेछैन ्।  

 

६.६ रेखाऩरयऺण :  
प्रत्मेक कृषक सभूहरे यणजष्टड रेखा ऩरयऺकफाट रेखा ऩरयऺण अलनवामय रुऩभा गयाउन ुऩदयछ । मसयी गरयएका रेखा ऩरयऺणहरु 
वावषयक साधायण सबाको ऩूणय फहभुतफाट अनभुोदन गनुय ऩदयछ । भनुापा सम्ऩूणय सदस्मराई प्रत्मेक वषयको रेखा ऩयीऺण 
ऩलछ लनजहरुको वहसाव खाताभा जम्भा गनुय ऩदयछ  ।  

 

७. ववववध  

७.१ लनवायचन सम्फधधी व्मवस्था :  
मस सभूहको कामय सलभलत कामभ यहेको अवस्थाभा सोही कामय सलभलतरे य सो सलभलत कामभ नयहेको अवस्थाभा साधायण 
सदस्महरुको फैठकरे लनवायचन अलधकृत लनमिु गनेछ । सो लनवायचन अलधकृतर लनवायचन अलधकृतभा लनमिु ठदएको लभलतरे एक 
भवहना लबत्र लनवायचन गयाई सक्न ुऩदयछ । सो लनवायचनभा ऩने खचय कामय सलभलतराई व्मवस्था गने छ । मसभा कामय सलभलतको 
ऩदालधकायीहरुराई भतदान वा सहभलतद्वाया साधायण सबाको सदस्महरुरे छान्नेछन ्।  

७.२ ऩदावलध :  
क) कामय सलभलत सदस्म तथा ऩदालधकायीहरुको ऩदावलध लनवायन्चत ठदएको लभलत देन्ख २ वषयको हनुेछ।  

ख) सो गठठत कामय सलभलतको ऩदावलध सभाप्त हनु े१ भवहना अगावै सभूहको साधायण सबा  फोराई नमाॉ कामय सलभलतको 
चनुाव गयाउन अलनवामय हनुेछ ।  

ग) कामय सलभलतराई ववधानभा उल्रेन्खत आफ्नो कामयकार सभाप्त हनुे १ भवहना अगावैव लनवायचन गयाउन नसकेको तथा 
लनजको कामय अवलध सभाप्त बएऩलछ सो कामय सलभलतको  सदस्महरुको सलभलतराई आफ्नो सलभलतको फैठक फोराई एउटा 
तदथय (प्रफधध वा तमायी) सलभलत खडा गयी सो तदथय सलभलतद्वाया साधायण सबाको फैठक फोराई नमाॉ कामय सलभलतको 
गठन गने छ ।  

घ) कामय सलभलतको ऩदावलध सभाप्त हनुे अगावै कामययत कामय सलभलत कुनै वकलसभफाट बॊग हनु गएभा बॊग ठदएको कामय 
सलभलतराई आफ्नो जम्भा यहेको कागजऩत्र नगद न्जधसी कामयबाय सभेत सम्ऩूणय सदस्मको सबा फोराई अथवा कामायरम 
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सन्चव बए सो राई फझुाई सो को बयऩाई लरन ु ऩदयछ । सो नगयेभा मस सभूहराई हानी नोक्सानी बएभा सो कामय 
सलभलतका अध्मऺ य सन्चव दवैुरे सॊमिु रुऩभा व्महोनुय ऩने छ ।  

७.३ उम्भेदवायको अमोग्मता :  
क) (व्मन्ि) जो कृवष ऩेर्शाभा सॊरग्न छैन ।  

ख) (व्मन्ि) जो कृवषको सभूहभा छैन ।  

ग) (व्मन्ि) जसर सभूहको उद्देश्म ववऩरयत कामय गदयछ ।  

घ) (व्मन्ि) जसको भानभसक अवस्था साभाधम छैन ।  

ङ) पौजदायी अलभमोगभा सजाए ऩाएको व्मन्ि ।  

७.४ अवविासको प्रस्ताव :  
साधायण सबाको सदस्महरु भध्मेफाट एक लतहाई सदस्महरुर कामय सलभलत उऩय अवविासको प्रस्ताव ल्माई दईु लतहाई 
सदस्महरुफाट सो प्रस्ताव ऩारयत बएभा कामय सलभलत ववघटन हनुे छ । तय अवविासको प्रस्ताव आएभा सऩाईको भौकाफाट 
फन्ञ्चत गरयने छैन ।  

७.५ याजीनाभा :  
मस सभूहको अध्मऺरे उऩाध्मऺ (बए) सभऺ वा सन्चव सभऺ य अध्मऺ फाहक अधम कामय सलभलतका ऩदालधकायीहरुरे अध्मऺ 
सभऺ याजीनाभा ठदन सक्नेछन ्। कामय सलभलतको फैठकफाट स्वीकृत नबए सम्भ लतनीहरु आफ्ना ऩदभा फहारी यही यहनेछन ्।  

७.६ ववधान सॊर्शोधन :  
सभूहको ववधान सॊर्शोधन गनय आवश्मकता ऩने आएभा साधायण सबाको सदस्महरु भध्मेका कन्म्तभा ५१ प्रलतर्शत सदस्मको 
उऩन्स्थलतभा ववधान भस्मौदा ऩेर्श गरयने छ । सदस्महरु भध्मेका उऩन्स्थती सदस्महरु भध्मेका दईु लतहाई फहभुतफाट ववधान 
सॊसोधन भस्मौदा ऩारयत बएभा ववधान सॊर्शोधन गरयने छ । साथ सॊर्शोलधत ववधान दवैु ऩरयन्स्थलत ( भफषर्शय य साधायण ) 

गाउॉऩालरकाफाट अनभोठलन नबएसम्भ सॊसोधन बएको भालननेछैन ।  

७.७ लनमभ फनाउन े:  
साधायण सबारे आधतरयक सञ्चारन लनमभहरु फनाउन सक्नछे ।  

७.८ उऩ–सलभलतहरु गठन गनय सक्नछे :  
साधायण सबार एवॊ कामय सलभलतराई साधायण सबाको स्वीकृत लरई आफ्ना कामयक्रभहरु सञ्चारन गयी सभूहको रक्ष्म य उद्देश्म 
प्राप्त गनय उऩसलभलतहरु फनाउन सक्नेछ ।  

७.९ ववघटन :  
सभूहको ववधान फभोन्जभ कामय सञ्चारन गनय नसवक वा उद्देश्म प्राप्त गनय असरय बए वा २ वषयसम्भ सभूह नववकयण नबएभा सभूह 
ववघटन हनु ेछ । मसयी सभूह ववघटन बए फचत यकभ सम्ऩूणय सदस्मराई वपताय गनुयऩने छ ।  

७.१० सभूह छोड्न ऩने अवस्था/सदस्मको भतृ्म/ुसदस्मरे ऩाएको अवसय :  
कुनै ऩलन सदस्मर सभूह छोड्न चाहको खण्डभा लनजको नाभभा सॊकरन ठदएको वहतकोष यकभफाट ३% वका गरय फाकी यकभ 
बिुानी ठदईनछ । मठद कुनै सदस्मको भतृ्म ुबएभा लनजरे फचत गयेको सम्ऩूणय यकभ लनजको सववधना नन्जकको आलधयराई सभूहरे 
ठदने व्माज सवहत वपताय ठदइनेछ । सभूहरे कुनै ऩलन सॊघ/ सॊस्था/ कामायरमफाट ऩाएको कुनै ऩलन अवसय साम्रगीहरु आवश्मकता 
हेयी सभूहको फैठकफाट लनणयम गयाई ऩारोऩारो गयी सफै सदस्मर ऩाउन ुगयी ववतयण गरयनेछ  ।  

 
 

७.११ सभूहको चर अचर सम्ऩन्ि :  
सभूह ववघटन बए ऩिात सभूहको चर अचर सम्ऩन्ि गाउॉऩालरकाको लनणयम फभोन्जभ हनुेछ।  
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अनसूुची  १३ 

अनसूुन्च १२ को ववधानको दपा ३ सॉग सम्फन्धधत 

सदस्मताका रालग आवनन पायाभको नभूना 
श्रीभान अध्मऺज्म,  

.............................. कृषक सभूह  

भहोदम,  

भ मस सभूहको ववधानराई स्वीकाय गयी सभूहको सदस्मता प्राप्त गनय इच्छा बएकोरे लनमभानसुाय सदस्मता प्रदान गनय हनु ववनम्र 
अनयुोध गदयछु ।  

वववयण  

नाभ्–  

फावकुो नाभ :–  

ठेगाना :–  

रै्शन्ऺक मोग्मता :–  

कृवष ऩेर्शाभा दखर :–  

खेती/जग्गाको वववयण :–  

रगाउने गयेको फारीहरु :–  

सभूहको सदस्मताको लसपारयस :–  

१) नाभ :–  

दस्तखत :–  

२) नाभ :–  

दस्तखत  

 

लनवेदक  

नाभ : ...........................  
दस्तखत :  
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अनसूुची  १४ 

अनसूुची  १२ को दपा ६.१ को (ग) सॉग सम्फन्धधत 

भालसक वहतकोष सॊकरन पायभ 

सभूहको नाभ :-  
सार :-  

 
क्र.स.  

नाभ थय 

भालसक जम्भा यकभ रु. 

फैर्शाख जेष्ठ असाय श्रवण बदौ असोज कालतयक भॊलसय ऩषु भाघ पाल्गनु चैत्र 

१              

२              

३              

४              

५              

६              

७              

८              

९              

१०              

११              
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अनसूुची  १५ 

अनसूुन्च १२ को ववधानको दपा ६.३ (ग) सॉग सम्फन्धधत 

ऋण भाग लनवेदनको नभूना 
श्रीभान अध्मऺज्म,  

..................................                                                                      लभलत :–  

ववषम : ऋण उऩरब्ध गयाई ठदन ेफाय । 

भहोदम,  

उऩयोि सम्फधधभा भराई .............................................................. काभको रालग आवश्मकता ऩयेकोरे रु 
.................. अऺयऩी ................................................. भात्र) सभूह वहतकोषफाट ऋण उऩरब्ध गयाई ठदन ुहनु अनयुोध गदयछु 
। साथै मसै लनवेदनको साथ जभानी सदस्महरुको लसपारयस ऩेर्श गयेको छु । लनमभानसुाय रु........... (अऺयऩी 
............................... भात्र) ऋण वकस्ता, भालसक ब्माज,  भालसक फचत लनमलभत रुऩरे प्रत्मेक भवहना फझुाउने छु ।  

 

जभानी सदस्महरु                                       लनवेदक :  
दस्तखत:                                                  दस्तखत :  
नाभ :–                                                      नाभ्  
ठेगाना :–  

दस्तखत :–  

 

नाभ :-  
ठेगाना :–  

दस्तखत :–  

 

कामायरम प्रमोजनको रालग  

ऋण रु....................... (अऺयऩी रु. .......................................भात्र)  
भालसक वकस्ता रु........................(अऺयऩी रु.............................भात्र)  
उऩरब्ध ठदएको लभलत :–  

उऩरब्ध ठदएको चक न :–  

 

कोषाध्मऺ      सन्चव       अध्मऺ  
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अनसूुची  १६ 

अनसूुन्च १२ को ववधानको दपा ६.३ (च) सॉग सम्फन्धधत 

तभसकुको नभूना 
 

लरन्खतभ न्जल्रा .......................... ग.ऩा. ..................... वडा नॊ. ...............फस्न े............................................... छोया 
छोयी ऩत्नी वषय ............... को .............श्री  कृषक सभूह ................................... फाट लनधाययण गरयएको व्माज दय अधम 
र्शतय (लनमभ) का अलधनभा यवह घय खचय भर/ववउ/कृवष आमोजना ..................................... कामय गनयका लनलभि साऩटी 
(ऋण) नगद रु........................(अऺयऩी) रु. ............................) मस  सभूहको ................. फैंक, र्शाखा कामायरम 
.................................................. न्स्थत यहेको फचत खाता ..................... चेक नॊ. ......................... फाट फनु्झलरई 
बाखा याखी  तऩलसर रेन्खएको व्मन्ि (साऺी) हो योहवयभा मस सभूहको कामायरमफाट फनु्झलरई ठठक साचो हो भाथी कफलुरमत 
गरयएको बाखालबत्र सावा व्माज लतनय फझुाउन ुसवकन बने भेयो चर अचर सम्ऩन्िफाट नेऩारको प्रचलरत ऐन कानून फभोन्जभ असरु 
उऩय गरय लरएभा भेयो भधजयुी छ ।  

तऩलसर साऺी वकनाया सदय । 

 
  

तऩलसर :  
..................... न्जल्रा ............. न.ऩा. ................ वडा न. ............ फस्न फषयको  
.......................  

.................... न्जल्रा ................... न.ऩा. ............ वडा न. ............ फस्न फषयको  

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

इलत सम्वत २०......... सार .......... भवहना गते योज र्शबुभ  
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अनसूुची  १७ 

अनसूुन्च १२ को ववधानको दपा ६.३ (च) सॉग सम्फन्धधत 

सभूहको रगानी अलभरेख 

सभूहको नाभ :- 
क्र.स. लरन ेव्मन्िको नाभ ठेगाना उद्दशे्म यकभ लरएको लभलत यकभ फझुाउन ु

ऩने लभलत 

लरनकेो सवह 

१        

२        

३        

४        

५        

६        

७        

८        

९        

१०        

११        

१२        

 

अनसूुची  १८ 

अनसूुन्च १२ को ववधानको ६.३ को (झ) सॉग सम्फन्धधत 

सभूहको ऋण असरुी अलभरेख 

सभूहको नाभ :-  

क्र.स. नाभ थय ठेगाना सावा रु. व्माज रु. ववरम्फ 
र्शलु्क रु. 

जम्भा फझेुको नाभ फझेुको 
लभलत 

यकभ फझेुको 
हस्ताऺय 

१          

२          

३          

४          

५          

६          

७          

८          

९          
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१०          
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पायभ नॊ. १  

दपा ११ को उऩदपा १ सॉग सम्फन्धधत 

कृषक सभूह दताय पायाभ 

न्जल्रा :-  
१. दताय नॊ. :-  
२. सभूहको नाभ :-..........................  
३. सभूहको वकलसभ :-  
४. सभूहको ठेगाना :-  

ग.ऩा. :-  
वडा न. :-  

५. गठन लभलत :-  
६. जम्भा सदस्म :- भवहरा  

ऩरुुष  

गठन हुॉदा सभूहको उद्देश्म :  
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पायाभ नॊ. २ 

दपा १९ (३) य अनसूुन्च १२ को ववधानको दपा ४.६ को (च) सॉग सम्फन्धधत 

आलथयक वषयको अधतभा सदस्म सॊख्माको न्स्थलत 

 

आलथयक  

वषय  
 

सदस्म सॊख्माभा थऩ/घट य 
जम्भा फचत कोष  

 

सदस्मद्वाया जम्भा ठदएको  
कोषको भौजना न्स्थलत  

 

घट/फढको कायण (कोरभ २ 
भा फढीको रालग + य घटीको 
रालग – न्चधह रगाऔॊ) 

 सॊख्मा    

 रू.   

 सॊख्मा    

 रू.   

 
 
  

पायाभ नॊ. ३ 

दपा १९ को ३ य अनसूुन्च १२ को ववधानको दपा ४.६ को (च) सॉग सम्फन्धधत   

सभूहको फचत कोषको वावषयक न्स्थलत 

 

आलथयक वषय गत वषयको यकभ रू. फचत कोषभा घट/फढको कायण 

 

   

   

   

नोट :- मो वववयण (पायाभ) आ.व.को ऩवहरो ठदने (श्रावण १ गते) सम्फन्धधत कृवष र्शाखा/कृवष ऺेत्र  हनुे इकाईद्वाया अलनवामय 
रुऩभा अद्यावलधक फनाई याख्नऩुछय ।  
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पायाभ नॊ. ४ 

दपा १९ को ३ य अनसूुन्च १२ को ववधानको दपा ४.६ को (च) सॉग सम्फन्धधत 

चौभालसक वववयण 

चौभालसक अवलध :- प्रथभ/ठद्वतीम/ततृीम  

वडा न. :-  
कृषक सभूहको नाभ :-  
उत्ऩादन    क) इकाई :-  

ख) जम्भा रागत रु. :-  
उत्ऩादकत्व (उत्ऩादन/ऺेत्रपर) :-  
उत्ऩादनको ववक्री भूल्म (रु. इकाई)  
उत्ऩादनको कर भूल्म रु.  
कामय वववयण :-...............................................................  
सहबागी सदस्महरुको सॊख्मा :-  
प्राप्त सहामता रु.:-  

श्रोत १ (.........) फाट :-  
श्रोत २ (.........) फाट :-  

ऺेत्रपर वा सॊख्मा य इकाई :-  
खदु आम्दानी (कुर आम्दानी – रागत खचय) रु. :-  
कैवपमत  

 


