
अनसूुची १  
कृषक समूहको विधान (नमूना) 

परिचय: 
नेपाल जस्तो विकासोन्मखु मलुकुको लागि समूहको अिधािण अत्यन्त महत्िपूणण छ । त्यसमा पगन कृवष विकासको 
सन्दर्णमा समूहले अझै अहम ्र्वुिमका खेल्दछ । कृषकै कृषकले र्रिएको हाम्रो जस्तो देशमा गसगमत जनशशक्त ि श्रोत 
साधनबाट कृषकििण बीच यथोशचत सेिा पयुाणउन कठिन ि बढी खशचणलो पगन हनुे हुुँदा कृषक समूह सेिा प्रिाह िने 
उपयकु्त माध्यम हनु सक्छ ।  
  
यस सन्दर्णमा समूह ििन देशख गलएि संचालन ि परिपक्ि अिस्था नपिुेसम्म अत्यन्त सािधानी गलनपुने हनु्छ । 
अगलकगत समय बढी नै लिाएि समूहले मतुणरुप पाउन ुपदणछ । स्ित:स्फुतण समूहमात्र ठदिो स्िालम्बी हनु्छन।् समूह 
ििन र्एपगछ समूहगर्त्र योजना तजुणमा कायाणन्ियन अनिुमन, मूल्यांकनको साथै बैिक संचालन जस्ता कायणहरु सही 
अथणमा संचालन िनुणपछण । समूहगर्त्रको पािदशशणता, प्रजातािशन्त्रक अभ्यास ि इमान्दािीताबाट समूह लक्ष्य ि सढृुढ बन्न े
कुिा गनशित छ।  
  
प्रस्तािना: 
कृवषजन्य िस्तकुो उत्पादन, उत्पादकत्ि बढाउन, उत्पादन सामाग्री सलुर् बनाउन, उत्पाठदत सामाग्रीको विक्री वितिण, 
र्ण्डािण व्यिस्थापन ििी उन्नत िीउ एिं आयिवृि, बचत संकलनबाट आत्मगनर्णि हनुको लागि कृवष विकास शाखा, 
पौिादङुमा िाउुँपागलका, िाउुँ कायणपागलकाको सहयोिमा श्री ........................ कृषक समूह ििन ियौँ ।   
 
१. प्रािशम्र्क   
१.१ संशिप्त नाम ि प्रािशम्र्क  
क) यस समूहको नाम “  श्री .................. कृषक समूह- २०७५”  िहने छ ।  
ख) यो विधान समूह सम्बन्धीत स्थानीय तहको आगथणक विकास शाखा/ कृवष विकास शाखा/ कृवष िेत्र हेने इकाईमा 
दताण र्एपगछ तरुुन्त लाि ुहनुे छ ।  
  
१.२ परिर्ाषा: 
विषय ि प्रसंिको अको अथण नलािमेा यो विधानमा: 
क)  समूह र्न्नाले यस विधानमा उल्लेशखत कृवष कायणिािा कृवष उपजको उत्पादन, उत्पादकत्ि बढाई आय आजणन िनण 
इच्छुक कृषकहरुको समूहलाई जनाउन ेछ ।  
ख)  सदस्य र्न्नाले कृषक जो ....................कृषक समूहको उद्देश्य अनसुाि उत्पादन ि उत्पादकत्ि बढाउन 
विधानको दफा ३ िमोशजम सदस्यता गलएको हनु्छ ।  
ि)  कायण सगमगत र्न्नाले “ विधान अनसुाि गनिाणशचत अध्यि, उपाध्यि, सशचि, सहसशचि, कोषाध्यि तथा सदस्य 
पदागधकािीहरुलाई जनाउन ेछ ।  



घ)  साधािण सर्ा र्न्नाले यस विधानको दफा ४ िमोशजम िठित सर्ालाई जनाउने छ ।  
 
१.३ समूहको छाप: 
िोलोघेिा गर्त्र यस समूहको नाम “श्री .................. कृषक समूह–२०७५”  पढ्न सवकने ।  
 १.४ समूहको कायाणलय :   
यस समूहको कायाणलय .................. शजल्ला ................... िा.पा/ न.पा. िडा नं. .......... मा िहनेछ ।  
१.५ समूहको दताण :  
कृषक समूह सम्बन्धीत स्थानीय तहको आगथणक विकास शाखा/कृवष विकास विकास शाखा/कृवष िेत्र हेने शाखा/इकाई 
मा दताण िनुण पनेछ ।साथै अगनिायण रुपमा आशन्तिक िाजश्व कायाणलयमा समेत दताण ििी स्थाई लेखा नम्बि (PAN) 
गलन ुपनेछ।   
 
२. उद्दशे्य ि कायण  
२.१ उद्दशे्य :   
सदस्यहरुको सामाशजक, आगथणक, कृवषजन्य व्यिसावयक, वहतलाई ध्यान िाशख देहायमा उल्लेशखत समूहको उद्दशे्य हनुछे :  
क) कृवष व्यिसायलाई आधगुनवककिण एिं विविगधकिण ििी उत्पादकत्ि, उत्पादन िवृिका लागि एक जटु र्ई काम 
िने ।  
ख) सदस्यहरुको आगथणक तथा सामाशजक शजिनस्ति उिाउन े।  
ि) सदस्यहरुमा स्िालम्बनको ज्ञान, पािस्पिीक सहयोि ि गमतव्ययीताको र्ािनागसल िने ।  
समूहको विधानको दफा २.१ बमोशजमका उद्देश्यहरु प्राप्त िनण यो समूहले देहायबमोशजम कायणहरु िनेछ ।  
१.  उन्नत प्रविगधबाट खेती ििी उत्पादन एिम ्उत्पादकत्ि बढाउन े,  
२.  विज बवृि ििी आत्मगनर्णि हनुे ,  
३.  उन्नत प्रविगध अपनाउन े।  
४.  कृवष उत्पादनबाट आय िवृि िने ,  
५.  समूहबाट बजाि व्यिस्थापन िने,  
६.  कृषकद्वािा उत्पाठदत बस्तकुो मूल्यमा एक रुपता ल्याउने,  
७.  र्ण्डािणको व्यिस्था,  
८.  सदस्यको सीपमा िवृि िनेका लागि अन्य कायणक्रमहरु तजुणमा ििी संचागलत िने,  
९.  सदस्यको आगथणक अिस्था सधुाि िनण सके वकगसमका अन्य वक्रयाकलाप संचालन िने,  
१०. सदस्यहरु िीच स्िालम्बन , पािस्पिीक सहयोि एिमा गमतव्ययीता अगर्िवृि ििी गनवयमत बचत िने बानी प्रिधणन 
िने,  
११. समूह सदस्यहरुमा उत्पादनशशल आयमलुक एिं सीपमलुक उद्देश्यका लागि सदस्यहलाई सलुर् व्याजदिमा ऋण 
अनदुान िने,  



१२. आफ्नो उद्देश्य पिुा िनेकाण लागि समान उद्देश्य र्एका स्थानीय िेत्र, िाविय ि अन्तिाविय संघ संस्थासंि 
सहयोिात्मक र्ािना िाख्न,े  
१३. कृवष संि सम्बन्धीत अन्य कृषक समूह, सहकािी, विगतय संघ संस्था सम्पकण  कायण ििी जानकािी एिंम सूचना 
आदान प्रदान िने,  
१४. यस िेत्र/ रे्िको कृषकहरुिािा उिाइएको समस्या शजल्ला कृवष ज्ञान केन्र, अनसुन्धन कायाणलय तथा अन्य 
तहहलाई सम्पकण  जानकािी उपलब्ध ििाई समाधान गनकाल्ने प्रयास िने ।  
१५. उन्नत िीउ, िासावयनक मल, सधुारिएको औजाि, वकटनाशक विषादी आठद विवक्र वितिण िने ।  
१६. गसचांई सवुिधा उपलब्ध ििाउन े।  
१७. खेती विकास योजना तयाि िनण एिं पकेट प्याकेज कायणक्रमलाई सहयोि पयुाणउने ।  
१८. सघन कृवष विकास कायणक्रमलाई सघाउ पयुाणउने ।  
१९. निदे बाली उत्पादन, र्ण्डािण, प्रसोधन तथा विवक्र वितिण व्यिस्था िने ।  
२०. उन्नत र्िुा उत्पादन तथा विवक्र वितिण िने ।  
२१. माछा उत्पादन एिं उत्पादकत्ि बढाउन े।  
२२. उत्पाठदत माछाहरुको विक्री वितिणको लागि बजाि व्यिस्था िने ।  
२३. मत्स्य पालन सम्बन्धी प्राविगधक सेिा पयुाणउन सहयोि िने ।  
२४. कृवष उपज उशचत मूल्यमा खरिद विवक्र तथा ढुिानी िने ।  
२५. कृवष उपज र्ण्डािण िनण िोदामको सवुििधा उपलब्ध ििाउने ।  
२६. कृवष उपज प्रशोधन िने ।  
२७. प्रशोधन बस्त ुउशचत मूल्यमा विवक्र िने ।  
२८. श्रोत/ वहतकोष संकलन िने ।  
२९. संकगलत बचत/वहतकोषको प्रर्ािकािी परिचालन िने ।  
३०. समूह िा सदस्यलाई आिश्यक ऋण उपलब्ध ििाउने ।  
३१. मागथ उल्लेशखत उद्देश्यहरु पूगतण िनण अन्य कायणहरु िने ।   
 
 
३. सदस्यता: 
एकै उद्देश्य एिं समान आगथणक अिस्था र्एको एिं यस समूहको विधानको पिीगध गर्त्र िहने इच्छा व्यक्त ििेको 
व्यशक्तलाई यस समूहको सदस्यता प्रदान िनण सवकने । ति सदस्य हनु चाहने व्यशक्तले कशम्तमा समूहका सदस्यहको 
गलखत गसफारिस साथ अनसूुची–४ अनसुाि दिखास्त ठदन ुपनेछ ।  
 
३.१ सदस्यको लागि योग्यता: 
क) आुँफै खेतीपाती ििेको/ िनण सिम र्एको ।  
ख) समूहको उद्देश्य अनरुुप कायण िनण ईच्छुक र्एको ।  



ि) समूहको विधानअनसुाि कायण िनण मन्जिुी र्एको ।  
घ) कृषक–कृषक बीच आपसी सहयोि बढाउन ईच्छुक र्एको ।  
ङ) सदस्यताको लागि १६ बषण उमेि पिुेको हनुपुने छ ।  
३.२ साधािण सदस्य:   
सदस्यता शलु्क रु ...... गतिी साधािण सदस्यताको गनिेदन ठदई कायणसगमगतगनणणयिमोशजम साधािण सदस्यता प्राप्त िनण 
सक्ने छ । यस्तो सदस्यले मागसक बचत रु ...... प्रत्येक मवहना जम्मा िनुण पनेछ।  
समूह ििन र्ईसकेपगछ कुनै पगन योग्यता पिुेको व्यशक्तले समूहको सदस्यता गलन चाहेमा समूहमा आिि प्रगत सदस्य 
बिाबि उक्त गमगतसम्म संशचत वहतकोष ि सोको ब्याज साथै गनयमानसुािका अन्य शलु्क बझुाई सदस्यता प्राप्त िनण 
सक्नेछ।  
३.३ सदस्यता कायम निहन ेअिस्था (सदस्यको अयोग्यता) 
कायण सगमगतले गनम्न अिस्थामा सदस्यहलाई सदस्यताको लागि अयोग्य िहयाणई सदस्यता समाप्त िनण सक्नेछ।  
क)  तोकीएको मागसक बचत तथा अन्य गतनुणपने िकम ३ मवहना सम्म नगतिेमा ।  
ख)  विधानको उद्देश्य विपिीत कायण ििेमा िा समूहको िकम िा कािजात वहनागमना ििेमा िा अन्य कुनै कािणले कायण 
सगमगतबाट गनस्कासन ििेमा ।  
ि)  सदस्यताबाट िाजीनामा ठदएमा (सदस्य िहन नचाहेि गलखत गनिेदन कायण सगमगतले सदि गसफारिस ििेमा)  
घ)  अपिागधक कायणमा संलग्न र्एको दोष प्रमाशणत र्एमा ।  
ङ)  कृवष पेशा त्यािी अन्य कायण िनण थालेमा ।  
च)  मतृ्य ुर्एमा ।  
छ)  समूहको गसिान्त िा गनयममा िा प्रगतष्ठामा आचुँ आउन ेकायण ििेमा ।  
ज)  .....................................................................................  
झ)  ....................................................................................  
 
 ४. साधािण सर्ा तथा कायणसगमगत  
४.१ साधािण सर्ा 
यस समूहको सदस्यता प्राप्त सम्पूणण सदस्य साधािण सर्ाको सदस्य हनुे छ जनु समूहको उच्चतम तह हनुेछ । यसले 
विधान पारित एिम संशोधन िनण सक्न ेछ । साधािण सर्ा िषमाण एक पटक बस्ने छ । ति आिश्यकता अनसुाि 
जनुसकैु बेला साधािण सर्ा बोलाउन सवकनेछ ।     
 
४.२ साधािण सर्ाको अगधिेशन 
कायण सगमगतले तोकेको गमगत ि समयमा यस समूहको सशचिले अध्यिको पिामशण गलई गलखत सूचनािािा सम्पूणण 
सदस्यलाई साधािण सर्ाको स्थान, समय, गमगत तथा एजेन्डाको जानकािी ििाउन ुपनेछ ।  
 
४.३ साधािण सर्ाको काम कतणव्य ि अगधकाि: 



क)  कायण सगमगतको गनिाणचन िने तथा ििन िने ।  
ख)  विधान संशोधन िने ।  
ि)  िावषणक बजेटको अनमुोदन िने ।  
घ)  समूहको िावषणक कायणक्रम स्िीकृत िने ।  
ङ)  समूहको िावषणक कायण योजना बनाउन े।  
च)  समूहले कायण योजना बनाउदा, कशम्तमा ६० प्रगतशत कृवष कायणक्रम बनाउने ।  
छ)  ........................................................................  
४.४ साधािण सर्ाको िणपूिक संख्या: 
समूहको साधािण सर्ाको बैिकमा कशम्तमा पगन ५१ प्रगतशत सदस्यहरुको उपशस्थतमा हनु ुपनेछ । यठद सो नर्ए 
फेिी ३ ठदनगर्त्र अको सर्ा बोलाउन ुपनेछ । यस समाप्त कूल साधािण सदस्यको २५ प्रगतशत उवपशस्थत र्एमा पगन 
यो सर्ाको बैिक बस्नेछ ।  
४.५ कायण सगमगत ििन विविध: 
क) कायण सगमगत ७ सदस्य हनुेछ ।  
ख) कायणसगमगतमा अध्यि, सशचि, कोषाध्यि तथा सदस्यह हनु ेछन ्। आिश्यकता अनसुाि उपाध्यि तथा सह-
सशचिको पगन व्यिस्था िनण सवकनेछ ।  
ि) कायण सगमगतका पदागधकािीहको बैिक हिेक मवहनाको ............... िते/ठदन हनुेछ । ति आिश्यकता र्ए जनुसकैु 
समयमा पगन बस्न सक्ने छ ।  
घ) कायण सगमगतको पदागधकािीहरुको कायण अिगध २ िषणको हनुेछ ।  
ङ) कायण सगमगतको कुनै पद खाली र्एमा साधािण सदस्य मध्येबाट कसैलाई पगन कायण सगमगतको पदमा सगमगतको 
बहमुतबाट मनोगनत िनण सक्नछे ।  
च) कायण सगमगतको कोिम २/३ लाई मागननेछ तथा गनणणयबहमुत िािा हनुेछ ।  
छ) साधािण सर्ाका सदस्यहले आफु मध्येबाट गनिाणचन वक्रयाकलाप अध्यि सशचि, कोषाध्यि तथा अन्य 
पदािगधकािीहको चयन ििी कायण सगमगत ििन िनेछ । ति अध्यि सशचि, कोषाध्यि मध्ये एक पदमा मवहला सदस्य 
अगनिायण रुपमा हनु ुपदणछ ।  
ज) ......................................................  
४.६ कायण सगमगतको काम, कतणव्य ि अगधकाि:  
क) विधानको परिगध गर्त्र िही, समूहको उद्देश्य अनरुुप साधािण सर्ाले ििेको गनगत गनदेशनलाई पालन िने ।  
ख) समूहको िावषणक कायणक्रम बनाउन ेतथा समूहको वक्रयाकलाप संचालन िने ।  
ि) सहकािी तथा िैि सहकािी संस्थासुँि सम्पकण  िवृि िने कृवष सम्बन्धी अन्य संघ संस्थाहरुसुँि सम्पकण  ििी बढी 
र्न्दा बढी सहयोि प्राप्त िने ।  
घ) सहकािीमा जान ेप्रयास िने ।  
ङ) समूहको कायणयोजना बनाई लाि ुिने ।  
च) समूहको िावषणक प्रगतिेदन बनाउन ेि प्रस्ततु िने ।  



छ) ....................................  
४.७ समूहको बैिक: 
समूहको गनवयमत बैिक प्रत्येक मवहनाको ........ िते बस्ने छ । समूह बैिकहरु कायण सगमगतले गनधो ििेको िाउुँ 
गमगत ि समयमा गनवयमत रुपमा बस्न ेछ । पूिण गनधाणरित बैिकमा कुनै सदस्यले र्ाि गलन नसक्न ेर्एमा सो को 
जानकािी कािण सवहत पवहले नै ठदन ु पछण । विशेष परिशस्थगत िाहेक लिाताि तीन बैिकहरुमा उपशस्थत नहनु े
सदस्यलाई समूह सहगमतको आधािमा गनष्कागसत ििीनेछ ।  
 
  
५. पदागधकािीको काम, कतणव्य ि अगधकाि  
५.१ अध्यिको काम कतणव्य अगधकाि: 

•  आिश्यकता अनसुाि समूहको बैिक ि साधािण सर्ा बोलाउने ।   
•  बैिकको अध्यिता िने तथा बैिक गनयन्त्रण िने ।   
•  समूहलाई वक्रयाशशल ििाउन ेि उद्देश्य प्रागप्तका लागि आिश्यक कायण िने ।   
•  कुनै विषयमा मतदान हदुा मत बिाबि र्एमा गनणायणक मत ठदने ।   
•  विधानमा तोकीए अनसुाि साधािण सदस्यले माि ििे अनरुुप विशेष साधािण सर्ा बोलाउने ।   
•  समूहले तोकेको काम कािबाही िने ।   
•  समूहमा उिेका वििाद समाप्तधान िने ।   
•  समूह ि स्थानीय तहको सम्बन्धीत तहहसुँि सम्पकण  व्यशक्तको रुपमा काम िने ।   
•  समूहको गनणाणय, कायणक्रम ि वक्रयाकलाप, र्एका काििाहीहरु एिं समस्याहरुको अगर्लेख िाख्न सशचिलाई 

सवहजकिण िने।   
•  िावषणक कायणयोजनाको कायणन्ियन एिं समूह परिचालनको नेततृ्ि गलने ।   
•  समूह बैिकमा र्एका गनणाणय, िावषणक साधािण सगमगतका गनणाणय, िावषणक प्रगतिेदन लिायतका कािजातहरु 

आिश्यकता अनसुाि सम्बन्धीत तहमा पेश िने ।   
•  समूह सदस्यहलाई आफ्ना समस्याको पवहचान ि गतनको प्राथागमकता तोक्न सघाउन ु ि साथै उक्त समस्या 

समाधान िनण कायणक्रम बनाउन ि कायणन्ियन िनण लिाउन े।  
•   सदस्यहलाई वक्रयाशशल ििाई समन्िय ि सहकायण िने ।   
•  समूह सदस्यहरुबीच मतरे्द व्यिस्थापनका लागि सवहजकिण िने । 

  
५.२ उपाध्यिको काम कतणव्य अगधकाि   
•  अध्यिको कायणमा सहयोि िने ।   
•  अध्यिको अनपुशस्थतमा अध्यिले िने सबै कायण िने ।   
•  कायण सगमगतले तोकेको कायण िने ।  

 



५.३ सशचिको काम कतणव्य अगधकाि 
•  अध्यिसुँिको पिामशणमा बैिक बोलाउन े।   
•  बैिकको तयािी िने ।   
•  समूहको गनणणयपशुस्तका तयाि िने ।   
•  समूहको सम्पूणण कािजातहरु सरुिित िाख्न े।   
•  समूह बैिक एिं साधािण सर्ाबाट पािीत गनणाणयको कायान्िणयनका लागि पहल िने ।   
•  िावषणक प्रगतिेदन तयाि पािी साधािण सर्ामा पेश िने ।   
•  समूहको कायणयोजना गनमाणणमा सहयोि िने ।   
•  कायण सगमगतले तोकेको कायण िने ।  

 
५.४ कोषाध्यिको काम कतणव्य अगधकाि 
•  समूहको वहतकोष िकम गनवयमत उिाउन ेि फिफािक िने ।   
•  समूह वहतकोष व्यिस्थापन िने।  
•  समूहको सबै कोषको वहसाब वकताब सरुिित ि दरुुस्त िाख्न े।   
•  समूहको चल, अचल सम्पूणण सम्पगतको सिुिाको विजम्मेिािी गलने ।   
•  समूहको िावषणक बजेट तयाि पाने ि साधािण सर्ामा िावषणक प्रगतिेदन पेश िने एिं लेखापिीिण ििाउन े। 
•  समूह अध्यि िा सशचि संि गमली खाता संचालन िने ।   
•  कायणसगमगतले तोकेको अन्य कायण िने ।   
•  कायणसगमगतले तोकेको अन्य कायण िने ।  

 
५.५ कायण सगमगत सदस्यहको काम कतणव्य ि अगधकाि:  

•  आिश्यकता अनसुाि समूहका अन्य उपसगमगतमा िवह शजम्मेिािी बहन िने ।  
•  कायण सगमगतले तोकेको अन्य कायण िने ।   

 
६. आगथणक व्यिस्था : 
६.१ आगथणक श्रोत :  
क) यस समूहको सदस्यहरुबाट प्राप्त सदस्यता शलु्क  
ख) समूहको अन्य वक्रयाकलापबाट र्एको आम्दानी   
ि) समूहको सदस्यले बचत िने मागसक िकम  
घ) समूहबाट ऋण लिानी िदाण प्राप्त ब्याज  
ङ) समूहले अन्य संघ/ संस्थाबाट पाएको अिसिबाट समूह सदस्यले पाउने गनशित पारिश्रगमकबाट ............... प्रगतशत 
लेबी  
च) समूह सदस्यले आफ्नो नामबाट ििेको बचत  



ज) गबलम्ि शलु्कबाट  
 
६.२ वहतकोष :  
क) श्री.............................. कृषक समूहको एक वहतकोष हनुे छ ।  
ख) श्री .............................. बैंकमा समूहको खाता िहने छ ।  
 
 
६.३ वहतकोष परिचालन :  
क) वहतकोष िकमको कम्तीमा ५० प्रगतशत कृवष कायणमा संचालन िनुण पनेछ ।  
ख) समूह सदस्यलाई आिश्यकता र्एमा वहतकोषबाट ऋण/ सापटी गलन सक्ने छन ्।  
ि) सदस्यले ऋण माि िनण अनसूुची- ५ अनसुाि गनिेदन ठदनपुने छ ।  
घ) कृवष कायणको लागि गलइएको ऋणमा ......................... प्रगतशत मागसक ब्याज लाग्ने छ ।  
ङ) अन्य ऋणमा ..................प्रगतशत मागसक ब्याज लाग्ने छ ।  
च) मागसक ब्याज, मागसक बचत िकम एिम ऋणी सदस्यले तोवकए बमोशजम ऋण वकस्ता प्रत्येक मवहना बझुाउनपुनेछ 
।  
छ) ऋण गलदा ऋण िकमका .........प्रगतशत सेिा शलु्क बझुाउन ुपनेछ ।  
ज) ....................बैंकमा समूह अििुा/ अध्यि िा सशचि ि कोषाध्यिको संयकु्त दस्तखत बाट खाता संचालन हनुेछ 
।  
 
श्रोत/वहतकोष परिचालन उपायहलाई मूख्यतया दईु ििण (आिश्यक खचण ि आशन्तिक लिानी) मा विर्ाजन िनण 
सवकन्छ।   
क) आिश्यक खचण : आिश्यक खचण र्न्नाले कायाणलय ि प्रशागसनक खचण र्न्ने जनाउुँदछ ।   

•  कायाणलय खचण (कापी, कलम, विबल, र्ौचि, फाइल, रिजि, खाता, पत्रवपत्रका)   
•  फगनणचि खचण   
•  ढुिानी तथा घि र्ाडा   
•  अन्य संस्थासुँि सदस्यता गलदा गतनुणपने खचण ि िावषणक नविवक्रिण खचण   
•  लेखा पिीिण खचण   
•  कमणचािी पारिश्रगमक खचण   
•  साधािण सर्ा खचण  विविध (समूहको बैिकमा शचया नास्ता आठद) ।   

 
ख) आशन्तिक लिानी :  
आशन्तिक लिानी र्न्नाले समूह गर्त्रको सदस्य बीचको लिानी र्न्न ेजनाउुँदछ । जस्तै :-   

•  उत्पादनमूलक कायण (उत्पादन तथा उत्पादन सामाग्री खरिद विक्री)   



•  मल, बीउ, बाली संििण, तिकािी बोट विरुिा विक्री ि प्रयोि िनण   
•  आयमूलक कायण िनण (बाख्रा, बंििुपालन आठद)।   
•  घिेल ुआयमलुक कायण िने (स्थानीय सीप, िेशम पालन, गसलाई बनुाई, माहिुी पालन, तिकािी खेती, 

किेसाबािी आठद)   
•  सामाशजक कायण जस्तै सिसफाई अगर्यान, पवहिो गनयन्त्रण, ििृािोपण, कुलो गनमाणण, व्यिस्थापन, 

िाताििण संििण आठद)   
•  सीप विकास जस्तै प्यावकङ्ग, नसणिी, तागलम    
•  बौविक कायण जस्तै तागलम, प्रिचन, भ्रमण िोष्ठी आठद   
•  सामाशजक कायण जस्तै मवहला विकास    
•  पूुँजी लिानी, कजाण प्रिाह, शेयि खरिद आठद।  

 
६.४ विलम्ब शलु्क :  
क)  मागसक बचत िकम तोकेको समयमा नगतिेमा पवहलो मवहना प्रगत ठदन . ..... गबलम्ब शलु्क लाग्नेछ। 

 ख)  दोस्रो मवहना प्रगत ठदन रु ...... विबलम्ब शलु्क लाग्ने छ ।  
ि)  तेस्रो मवहना प्रगत ठदन रु ...........  
घ)  चौथो मवहनाबाट सदस्यता खािेज हनुेछ ।  
ङ)  प्रत्येक मवहना बझुाउन ुपने ऋण वकस्ता ि ब्याज नबझुाएमा प्रगत मवहना रु ......... प्रगत ठदन दोस्रो 
मवहना .... प्रगत ठदन ि तेस्रो ठदन .... प्रगत ठदन गबलम्ब शलु्क लाग्ने छ । चौथो मवहना ऋण िकम ब्याजह 
ऋणी ि जमानी सदस्यहबाट असलु उपि ििीनेछ ।  
च)  एक सदस्यको जमानी बसेको सदस्यले अकोको पनुः जमानी बस्ने छैन ।  
छ) जमानी सदस्यले ऋण पाउन ेछैन ति ऋणी सदस्यले ऋणी सदस्यले ऋण गतिी सके पगछ जमानी सदस्यले 
ऋण पाउन सक्ने छ ।  
ज)  ऋण गलएको सदस्यले अरु सदस्यको जमानी बस्न पाउने छैन ।  
झ)  ऋण गलनको लागि रु .....  सम्म एक सदस्यको जमानी रु ...... सम्म दईु सदस्य ि रु ....सम्म गतन 
सदस्यको जमानी चावहने छ ।    

६.५ लिानीको सिुिण :  
कुनै पगन व्यशक्तले आफ्नो नाममा जम्मा र्एको वहतकोषको अगधकतम ९०% सम्म मात्र ऋण गलन पाउने छ ।यठद 
व्यशक्तको नाममा संकगलत वहतकोषको ९०% र्न्दा बढी ऋण गलनपुने र्एमा सोही समूहका अन्य २ जना सदस्यको 
सामवुहक जमानीमा ऋण ठदन सवकने छ ।ऋण गलन े व्यशक्तले गतनुणपने साुँिा ि ब्याज िकम नगतिेको/गतनण नसकेको 
खण्डमा जमानी बसेका सदस्यमाफण त असूल उपि ििीनेछ ।यठद जमानी माफण त पगन असूलउपि हनु नसकेको अिस्थामा 
नेपाल सिकािको प्रशचलत गनयमानसुाि कािबाही प्रवक्रया अिाडी बढाईनेछ । ऋण लिानी एिम ्असूलउपि िनण ऋण 
उप-सगमगतको स्िीकृत गलनपुने छ । ऋण उप-सगमगतका सदस्यहरु कसैको पगन जमानी बस्न पाईने छैन।  
 



६.६ लेखापिीिण : 
प्रत्येक कृषक समूहले िशजष्टडण लेखा पिीिण अगनिायणरुपमा ििाउन ुपदणछ । यसिी ििीएका लेखा पिीिणहरु िावषणक 
साधािण सर्ाको पूणण बहमुतबाट अनमुोदन िनुणपदणछ । मनुाफा सम्पूणण सदस्यलाई प्रत्येक िषणको लेखा पिीिण पगछ 
गनजहरुको वहसाि खातामा जम्मा िनुणपदणछ ।   
  
७. विविध   
७.१ गनिाणचन सम्बन्धी व्यिस्था: 
यस समूहको कायण सगमगत कायम िहेको अिस्थामा सोही कायण सगमगतले ि सो सगमगत कायम निहेको अिस्थामा साधािण 
सदस्यहरुको बैिकले गनिाणचन अगधकृत गनयकु्त िनेछ । सो गनिाणचन अगधकृतले गनिाणचन अगधकृतमा गनयकु्त र्एको 
गमगतले एक मवहना गर्त्र गनिाणचन ििाई सक्न ुपनेछ । सो गनिाणचनमा पने खचण कायण सगमगतले व्यिस्था िने छ । 
यसमा कायण सगमगतको पदािगधकािीहरुलाई मतदान िा सहमतीिािा साधािण सर्ाको सदस्यहरुले छान्ने छन ्।  
 
७.२ पदािगध :  
क)  कायण सगमगत सदस्य तथा पदागधकािीहको पदािगध गनिाणशचत र्एको गमगत देशख २ िषणको हनु ेछ।  
ख)  सो िठित कायण सगमगतको पदािगध समाप्त हनु १ मवहना अिािै समूहको साधािण सर्ा बोलाई नयाुँ कायण सगमगतको 
चनुाि ििाउन अगनिायण हनुेछ ।  
ि) कायण सगमगतले विधानमा उल्लेशखत आफ्नो कायणकाल समाप्त हनु १ मवहना अिािै गनिाणचन ििाउन नसकेको तथा 
गनजको कायण अिगध समाप्त र्एपगछ सो कायण सगमगतको सदस्यहरुको सगमगतले आफ्नो सगमगतको बैिक बोलाई एउटा 
तदथण (प्रबन्ध िा तयािी) सगमगत खडा ििी सो तदथण सगमगतिािा साधािण सर्ाको बैिक बोलाई नयाुँ कायण सगमगतको 
ििन िनेछ।  
घ)  कायण सगमगतको पदािगध समाप्त हनु ुअिािै कायणित कायण सगमगत कुनै वकगसमबाट रं्ि हनु िएमा रं्ि र्एको कायण 
सगमगतले आफ्नो शजम्मा िहेको कािजपत्र निदाण शजन्सी कायणर्ाि समेत सम्पूणण सदस्यको सर्ा बोलाई अथिा कायाणलय 
सशचि र्ए सो लाई बझुाई सो को र्िपाई गलन पनेछ । सो नििेमा समूहलाई हानी नोक्सानी र्एमा सो कायण सगमगतका 
अध्यि ि सशचि दिैुले संयकु्त रुपमा व्यहोन ुपनेछ ।  
 
 
 
७.३ उम्मेदिािको अयोग्यता :  
क) (व्यशक्त) जो कृवष पेशामा संलग्न छैन ।  
ख) (व्यशक्त) जो कृवषको समूहमा छैन ।  
ि) (व्यशक्त) जसको समूहको उद्देश्य विपिीत कायण िदाणछण ।  
घ) (व्यशक्त) जस्को मानगसक अिस्था सामान्य छैन । 
 ङ) फौजदािी अगर्योिमा सजाए पाएको व्यशक्त ।  



७.४ अविश्वासको प्रस्ताि :  
साधािण सर्ाको सदस्यहरु मध्येबाट एक गतहाई सदस्यहरुले कायण सगमगत उपि अविश्वासको प्रस्ताि ल्याई दईु गतहाई 
सदस्यहरुबाट सो प्रस्ताि पारित र्एमा कायण सगमगत विघटन हनुे छ । ति अविश्वासको प्रस्ताि आएमा सफाईको 
मौकाबाट बशित ििीने छैन ।  
७.५ िाजीनामा :  
यस समूहको अध्यिले उपाध्यि (र्ए) समि िा सशचि समि ि अध्यि बाहेक अन्य कायण सगमगतका पदािगधकािीहले 
अध्यि समि िाजीनामा ठदन सक्नेछन ्। कायण सगमगतको बैिकबाट स्िीकृत नर्ए सम्म गतनीहरु आफ्ना पदमा बहाली 
िही िहनेछन ्।  
७.६ विधान संशोधन :  
समूहको विधान संशोधन िनण आिश्यकता पनण आएमा साधािण सर्ाको सदस्यहरु मध्येका कशम्तमा ५१ प्रगतशत 
सदस्यको उपशस्थगतमा विधान मस्यौदा पेश ििीन ेछ । सदस्यहरु मध्येका उपशस्थगत सदस्यहरु मध्येका दईु गतहाई 
बहमुतबाट विधान संसोधन मस्यौदा परिितणन र्एमा विधान संशोधन ििीन ेछ । साथै संशोगधत विधान स्थानीय तहको 
कृवष विकास शाखाबाट अनमुोठदत नर्एसम्म संसोधन र्एको मागनने छैन ।  
 
७.७ गनयम बनाउन े:  
साधािण सर्ाले आशन्तिक संचालन गनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।  
 
७.८ उप–सगमगतह ििन िनण सक्नछे :  
साधािण एिं कायण सगमगतले साधािण सर्ाको स्िीकृत गलई आफ्ना कायणक्रमहरु संचालन ििी समूहको लक्ष्य ि उद्देश्य 
प्राप्त िनण उपसगमगत बनाउन सक्नेछ ।  
 
७.९ विघटन : 
समूहको विधान बमोशजम कायण संचालन िनण नसकी िा उद्देश्य प्राप्त िनण असफल र्ए िा २ िषसणम्म समूह नविकिण 
नर्एमा समूह विघटन हनुे छ । यसिी समूह विघटन र्ए बचत िकम सम्पूणण सदस्यलाई वफताण िनुणपने छ ।  
 
७.१० समूह छोड्नपुने अिस्था/सदस्यको मतृ्य/ुसदस्यले पाएको अिसि :   
कुनै पगन सदस्यले समूह छोड्न चाहेको खण्डमा गनजको नाममा संकलन र्एको वहतकोष िकमबाट ३% काट्टा ििी 
बाुँकी िकम र्कु्तानी ठदइनेछ । यठद कुनै सदस्यको मतृ्य ुर्एमा गनजले बचत ििेको सम्पूणण िकम गनजको सबर्न्दा 
नशजकको आफन्तलाई समूहले ठदने व्याजसवहत वफताण ठदइनेछ । समूहले कुनै पगन संघ/ संस्था/ कायाणलयबाट पाएको 
कुनै पगन अिसि सामग्रीहरु आिश्यकता हेिी समूहको बैिकबाट गनणणय ििाई पालोपालो ििी सबै सदस्यले पाउने ििी 
वितिण ििीनेछ ।  
 
 



७.११ समूहको चल अचल सम्पगत :   
समूह विघटन र्ए पिात समूहको चल अचल सम्पगत स्थानीय तहको आगथणक विकास शाखा/ कृवष विकास शाखा/ कृवष 
हेने इकाई/ शाखाको गनणणय बमोशजम हनुेछ। उक्त गनणणय शचत्त नबझेुको खण्डमा सम्बन्धीत स्थानीय तहको अध्यि/ 
उपाध्यिसमि गनिेदन िनण सवकने ि सो सन्दर्णमा अध्यि/ उपाध्यिको गनणणय नै अशन्तम हनुेछ । 
 


